
RTV X900





Kubota RTV900 har vært den mest solgte diesel-

drevne arbeidsbilen i Europa siden 2006. Det er ikke 

uten grunn. RTV900 satte standarden for kvalitet, 

krefter og fremkommelighet uansett forhold.

Nå har det beste blitt enda bedre. Den helt nye RTV 

X900. Fortsatt like robust, med bedre komfort og 

ytelser.

Det er en helt ny kjøreopplevelse med komfort og 

fjæring, bedre fremkommelighet, bedre førerplass 

og gjennomgående bedre ergonomi.

Gjør deg klar for en helt ny RTV
opplevelse!

RTV X900
KUBOTA 4WD ARBEIDSBIL



TØFF
Kraft når og hvor du 
trenger det!
Du kan stole på at RTV X900 sin 
kraftige dieselmotor får deg fremov-
er selv om veien forsvinner. Den 3 
sylindrede Kubota dieselmotoren er 
kjent for overlegen holdbarhet og 
solide krefter. Effekten er på 
21.6 hk.

Kubota dieselmotor du kan stole på uansett.



VHT-X
(Variabel hydraulisk transmisjon)

Kubota har mer erfaring med variable 
hydrauliske transmisjoner enn noen 
annen produsent. Kubota’s avanserte 
VHT-X gir en optimal dreiemomentskurve 
og store oljekjølere gir økt effekt og 
holdbarhet.

To-trinns hastighet
Du skifter sjelden gir og har bedre 
kontroll med den nye girkassen. RTV X900 
har 2 serier fremover (høy og lav), fri og 
reverse.

Kraftig og robust 
ramme
Den kraftige stålrammen reduserer støy 
og vibrasjoner. Få konkurrenter kan 
matche den kraftige konstruksjonen og 
rammen tåler årevis med påkjenning av 
tung last og tøft terreng.

20% større radiator
Under motorlokket finner du radiator 
og luftinntaket. Begge plassert høyt 
over bakken hvor luften er renere. Dette 
gir bedre effekt på radiatoren og øker 
ytelsene for din arbeidsbil.



KJØREEGENSKAPERKJØREEGEN



KJØREEGENSKAPERKJØREEGEN
Uavhengig 
fjæring 
foran og bak
Uavhengig fjæring på alle fire hjul gir en 
suveren kjøreopplevelse uansett last og 
terreng. Kubota’s Extra Duty IRS teknologi 
setter en ny standard for holdbarhet.

Høydejustering fram 
og bakfjærer
Uansett om du har tung last eller ingen last 
vil justering av fram og bakfjærer sikre en 
myk og behagelig kjøreopplevelse og 
maksimal fremkommelighet.

Høy bakkeklaring
Den nye X-serien setter standarden for 
bakkeklaring. Høy bakkeklaring gir god 
fremkommelighet uansett terreng.

Spenn deg fast og opplev en helt ny kjøreopplevelse.

Differensialsperre
Skikkelig 4WD med “limited slip” 
differensialsperre foran og fast 
differensial bak. Differensialsperre gir 
suveren framkomst på alle typer 
underlag og bedre kontroll for føreren.

Dynamisk
brems
Dynamisk brems gir økt 
bremsekraft og bedre 
kontroll under kjøring. 
Spesielt merkes dette 
ved kjøring i bratt 
underlag.

Beskyttelse
Kraftig beskyttelse på 
undersiden beskytter 
vitale deler av motor og 
drivlinje mot røft 
underlag som steiner, 
røtter osv.. 



KOMFORTOpplev en helt ny førerkomfort.

Opplevelsen begynner med en gang du setter deg på 

førerplassen. X900 er lagd for optimal komfort. Bedre 

benplass, naturlig plassering av spaker og betjeninger, 

masse lagringsplass...uansett hvor du ser er det ett helt 

nytt nivå for førerkomfort!



T
60/40 setedeling
Førersete er lagd for maksimal komfort i 
timesvis. Førersete på sjåførplassen er 
justerbart.

Servostyring
Responsiv hydraulisk servostyring gir deg kon-
troll i alle typer terreng. Styrestammen er tiltbar 
slik at du kan tilpasse denne til din kjørestil.

Parkeringsbrems
Parkeringsbremsen er plassert på dashbordet 
for enkel tilgang. Plasseringen gir også bedre 
benplass.

Hanskerom
Et stort hanskerom på passasjersiden gir enkel 
tilgang til verktøy og andre personlige eiendeler.

LCD display
LCD displayet gir fører all nødvendig informas-
jon som hastighet, timeteller og kjørelengde. 
En alarm for overoppheting (lys og lyd) hindrer 
skade på motor.

Oppbevaring
Store oppbevaringsrom er plassert under setene. 
Dette gir meget god plass for oppbevaring av 
verktøy, utstyr og personlige eiendeler.



KAPASITETLastekapasitet og trekkraft.

Hydraulisk tipp
X900 har hydraulisk tipp 
av lasteplanet som 
betjenes enkelt ved en 
spak i førerhuset.

Stort lasteplan og lastekapasitet
Det kraftige lasteplanet i stål gir deg mulighet for å 
transportere det meste av materialer og utstyr. 
Lastekapasiteten er opp til 500 kg og planet er utstyrt 
med festepunkter for lastestopper for sikring av gods 
under transport.

Opp til 1 tonn
trekkraft!



ASITET SKREDDERSYDDTilpasning av førerhuset.

Førerhuset i X900 er modulbasert 

og kan skreddersys og tilpasses til 

ditt behov.

Frontrute
Frontrute med vindusvisker gir 
beskyttelse mot vind og skitt, 
Frontruten er utstyrt med doble 
gassdempere for enkel åpning.

Varmeapparat og radiokonsoll
Varmeapparat gjør det mulig å ha en god temperatur i førerhuset selv 
på kalde vinterdager. Varmen gir også hurtig avising av ruter. Radio med 
2 høytalere, interiørbelysning og solskjærm hører også med.

Sidedører
Sidedører kompletterer 
førerhuset og gir en helt tett 
hytte. Dørene kan enkelt 
monteres av og på etter 
årstidene hvis du ønsker det.



Spesifikasjoner kan endres ute varsel.Vi tar forbehold om evnt. trykkfeil i brosjyren.
Utstyr vist på bilder i denne brosjyren kan være ekstrautstyr og ikke standard utstyr.
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Forhandler:

Ekstrautstyr

• Aluminiumsfelger
V5205

• Skvettlapper foran
V5225

• Skvettlapper bak
V5226

• Ryggealarm
V5236

• Ekstra hydraulikkuttak
VXXXX

• Ekstra hydraulikkpumpe
VXXXX

• Håndgass
V5241

• Nakkestøtter
V5230

V4231XT

• Tilhengerfeste
VXXXX

• Plastbeskyttelse av lasteplan.
VXXXX

• og mye mer.

RTV X900 kan leveres med en rekke ekstrautstyr tilpasset ditt arbeid.


