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Kubotas nye terrengkjøretøy følger deg bokstavelig talt gjennom 

tykt og tynt. Takket være de utmerkede terrengegenskapene tar RTV 

X-1110 deg hvor du vil. Uansett om det er profesjonelt eller privat 

bruk – den har rikelig med lastekapasitet samt høy kjørekomfort.

Den enkleste 
måten å 
komme dit du 
vil 
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Lyst på litt ekstra? Dette spørsmålet er mer enn passende for RTV X-1110. 

Standardutstyret dekker et bredt spekter av oppgaver. Med et stort utvalg 

av tilleggsutstyr åpnes det for enda flere muligheter. RTV X-1110 blir raskt 

uunnværlig – og den betaler seg raskt!

Den er 
nedbetalt før 
du vet ordet av 
det – og den er 
uunnværlig fra 
første stund 
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#Høydepunkter

Den robuste nye RTV X-1110 fra Kubota er et 

allsidig terrenggående arbeidskjøretøy i ordets 

rette forstand. RTV X-1110 frakter både deg 

og last til “dit ingen kunne tru at nokon kunne 

bu”.

RTV X-1110 tar deg 
med overalt

Den er konstruert og bygget for de 
mest krevende oppgavene
Mens andre arbeidskjøretøyer er utstyrt 

med trinnløs reimdrift, er RTV X-1110 den 

eneste i sin klasse med en ekte, kraftig 

hydrostatisk transmisjon. Sammen med 

Dynamic Brake Assist garanterer det 

kvalitet, ytelse, holdbarhet og sikkerhet. 

Sterk og driftssikker
Kubotas væskekjølte 3-sylindrede motor 

gir det beste fra begge verdener: Høy 

ytelse og lavt drivstofforbruk.

Uanstrengt styring
Et annet særtrekk ved RTV X-1110 er at 

er den er den eneste i denne klassen som 

er utstyrt med hydraulisk servostyring.

Stort utvalg av tilbehør
Det kraftige hydraulikksystemet tillater 

bruk av forskjellige hydraulisk opererte 

redskaper – både front- og bakmonterte. 

En annen standardfunksjon er hydraulisk 

tipp lav lasteplanet.

Den er en uvurderlig hjelper i alt fra jord- og husdyrbruk til 

kommunalvirksomhet, jakt-og fiske, og til et utall av andre oppgaver.

Visste du at? 

   

Visste du at Kubota produserer 

sine egne motorer og at Kubota 

er verdensledende på markedet 

for industri-dieselmotorer under 

100 hk? Det kan hende du blir 

overrasket over å vite hvor mange 

motorpansre som skjuler en 

Kubota-motor. Topp kvalitet og 

effektivitet er hovedingrediensene 

i denne suksessen.

Motor

Den 3-sylindrede Kubota-

motoren yter 25 hk. 

Motorrommet er lett 

tilgjengelig for vedlikehold.

Hydraulikksystem

Det kraftige hydraulikksystemet 

gir presis og lett servostyring, 

hydraulisk tipping av lasteplan, 

samt olje til hydrauliske 

hurtigkoblinger. 

Førerplattform

Flatt gulv, tiltbart ratt, digitalt display 

og rikelig med lagringsplass gir et 

ideelt arbeidsmiljø.

Transmisjon 

Kubotas kraftige VHT-X-transmisjon gir 

rask akselerasjon og kraftig dynamisk 

bremsing. To hastighetsområder (høy 

eller lav) og enkelpedal.

Alternativer og tilbehør

Det er mange muligheter for å 

utvide bruksområdet til RTV X-1110. 

Disse inkluderer frontmontert 

trepunktshydraulikk, frontmontert vinsj, 

arbeidslys, hydraulisk fordeler og mye 

mer.
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Høy og pålitelig 
ytelse
Det doble luftfilteret er enkelt å gjør rent, og sikrer at motoren alltid får ren luft.  

#Motor

Full kontroll og 
utmerket trekkraft  
i all slags terreng

#Transmisjon

Den 3-sylindrede, væskekjølte dieselmotoren fra 

Kubota leverer ikke bare kraftig, men også ren ytelse. 

Dette sikres med E-TVCS forbrenningssystem (Three 

Vortex Combustion System). Takket være en sofistikert 

utforming av forbrenningskammeret gir det både høy 

effekt og lave utslipp.

Høyeffektivt luftfilter

Det doble luftfilteret har to elementer: Det store fanger 

opp mellomstore partikler mens det lille filtrerer ut de 

mindre partiklene. Dette betyr at bare ren frisk luft når 

inntakssystemet.

Stor drivstofftank
Med et volum på 30 liter er drivstofftanken rikelig 

dimensjonert for en lang arbeidsdag. Den optimalt 

plasserte tanken har stor påfyllingshals for enkel tanking. 

Effektiv kjøling

Den store avstanden mellom kjølefinnene 

gir god luftstrøm gjennom radiatoren. 

Frontmontert radiator gir høy luftstrøm. 

Det avtakbare beskyttelsesgitteret gjør 

det enkelt å rengjøre radiatoren.

Lavt støynivå
Det semi-flytende ventildekselet og 

molybdensulfidbelagte stempler 

reduserer støynivået fra motoren med 

opptil 2,0 dBA sammenlignet med 

konvensjonelle dieselmotorer. Samtidig 

reduseres vibrasjonene som overføres fra 

ventilområdet. Dette betyr at motoren går 

svært stille.

Den unike VHT-X-transmisjonen gir høy ytelse under de mest krevende 

driftsforhold. Takket være dynamisk bremsing opprettholdes sikkerheten 

selv når du kjører nedoverbakke med tilhenger.

VHT-X variabel hydrostatisk transmisjon er montert 

direkte på baksiden av motoren. Uansett terreng – 

den hydrostatiske driften med enkeltpedal gir trinnløs 

kjøring under alle forhold. Reimvariator – som brukes av 

konkurrentene – vil ofte slure ved store belastninger.

Dynamisk bremsing
I motsetning til konkurrerende maskiner er RTV X-1110 

utstyrt med bremseassistent. På denne maskinen 

forblir det hydrauliske trykket i transmisjonen, slik at 

drivsystemet også sørger for retardasjon . Dette gjør det 

lettere å kontrollere bremsingen når du transporterer tung 

last – ikke minst med kjøring av tilhenger nedover bratte 

bakker.

2 gruppegir med revers
RTV X-1110 har en lettbetjent gruppegirkasse. To 

gruppegir (høy og lav) forhindrer potensiell overbelastning 

av den hydrostatiske transmisjonen under vanskelige 

terrengforhold.
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#Hydraulikk

Du kan 
forvente 
mye av 
denne 
maskinen
RTV X-1110 er ikke bare en allsidig 

arbeidshest, men også en ekte kløvhest.  

Det store lasteplanet med hydraulisk tipp tar 

stor last.

Enkel tipping

RTV X-1110 er det eneste terrengkjøretøyet i sin klasse 

som leveres med hydraulisk tipping som standard. 

Dette gjør det enkelt å tippe tung, vanskelig last. Tippen 

betjenes enkelt med en spak. Manuell tipping er også 

mulig.

Frontmontert trepunktshydraulikk og vinsj
Som ekstrautstyr kan RTV X-1110 utstyres med 

frontmontert trepunktshydraulikk med 500 kg 

løftekapasitet og en dobbeltvirkende hydraulisk ventil, 

samt frontmontert vinsj med 1800 kg trekkraft. 

Presis, lett styring
Kubota er for tiden den eneste produsenten som tilbyr et 

så avansert styresystem. Den hydrauliske servostyringen 

gir uanstrengt styring i selv det vanskeligste terreng – full 

kontroll i alle situasjoner!

Tung last – ikke noe problem
RTV X-1110 har høy lastekapasitet. Det store lasteplanet 

med en maksimal tippelast på 500 kg legger grunnlaget 

for en svært produktiv arbeidsdag. Baklemmen kan 

legges ned for enkel lasting og lossing av lang og 

vanskelig last.

#Heavy-duty versjon

Utmerket stabilitet 
i ulendt terreng er 
standard!
En maskin som er konstruert for bruk i det tøffeste terrenget må kunne tåle mye 

juling. Kubota har konstruert og utstyrt RTV X-1110 på en slik måte at den utfører 

svært produktivt og pålitelig arbeid under alle situasjoner.

RTV X-1110 gir bokstavelig talt de aller beste 

rammebetingelsene for bruk i selv det vanskeligste 

terrenget. Dette er fordi den stabile, bærende, 

fullsveisede stålrammen gir svært høy strukturell stivhet. 

Den solide bukbeskytteren sikrer drivverket mot skader 

fra steiner og stubber. Et ytterligere pluss i ulendt terreng 

er den høye bakkeklaringen på 265 mm.    

Alltid trygt på sporet
Takket være uavhengig hjuloppheng har alle fire hjul 

permanent kontakt med bakken, uavhengig av terreng. 

Dette har flere fordeler: Økt sikkerhet, forbedret 

kjørekomfort og mindre dekkslitasje.

Lite sluring – høy trekkraft
Maskinen har differensialbrems på forakselen og 

mekanisk differensialsperre på bakakselen. Den bakre 

differensialsperren kan låses midlertidig eller permanent.  

Dette gir lite sluring, god fremkommelighet og høy 

trekkraft

Justerbar fjæring
Fjæringen på både for- og bakaksel på RTV X-1110 

kan justeres for å passe til last og belastning. Denne 

funksjonen gir jevn og behagelig respons og trygg og 

sikker kjøring.
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#Høy førerkomfort

Få jobben gjort 
mer effektivt og 
produktivt

For å oppnå best mulig resultater trenger du en optimalisert, 

komfortabel arbeidsplass. Dette har høy prioritet hos Kubota. 

Ingenting står i veien for høyproduktive arbeidsdager. 

Tilting av rattet
Det komfortable førersetet er laget av slitesterkt materiale 

og kan justeres etter føreren ønske. Rattet kan tltes for 

å tilpasses føreren. Dette, sammen med utformingen 

og plassering av setet gir enkel inn- og utstigning fra 

førerplassen. 

Plant gulv
Det flate gulvet gir god sittestilling og bidrar ytterligere til 

enkel inn- og utstigning Det er også enkelt å rengjøre. 

Sist, men ikke minst gir det stor sikkerhet – ingen spaker 

er i veien.

Kaldt vær er ikke noe problem
Varmeapparatet i taket har to viftehastigheter. Den 

effektive luftsirkulasjonen og varmen gir god førerkomfort 

og god sikt også om vinteren. Luftdyser mot frontruten 

holder den fri for dugg og is.

Alltid godt informert
Alle viktige data, inkludert hastighet, kjørt distanse og 

arbeidstimer vises på det lettleste displayet.   

Utmerket sikt og komfort
Frontvinduet kan åpnes helt vannrett, og glassdørene 

kan tas av uten verktøy. Dette gir naturlig ventilasjon og 

uhindret sikt.
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#Tekniske data#Tilleggsutstyr

Utnytt 
maskinens fulle 
potensial 
RTV X-1110 har et høyt nivå av standardutstyr. Dette gir et stort 

bruksområde. I tillegg tilbyr Kubota en rekke interessante alternativer som 

øker anvendeligheten ytterligere. 

Beskyttelse av drivleddene
Plater under og rundt drivleddene på begge akslingene 

er et nyttig tilbehør når det kjøres der det er mye gjørme.

Natt blir til dag
Som tilleggsutstyr leveres det arbeidslys – både foran og 

bak. De gir god belysning til redskap og omgivelser. 

Frontmontert trepunktshydraulikk og vinsj
Maskinene kan utstyres med frontmontert 

trepunkshydraulikk med 500 kg løftekapasitet og 

dobbeltvirkende hydraulisk ventil som tilleggsutstyr. I 

tillegg kan det leveres frontmontert vinsj med trekkraft på 

1800 kg. Dette gir deg enorme bruksområder.

Stort utvalg av dekk
Enten du trenger dekk som er skånsomme mot bakken 

eller gir økt grep – RTV X-1110 kan leveres med et utvalg 

av forskjellige dekk som passer til de respektive kravene. 

Det kan også leveres lettmetallfelger.

Modell RTV-X1110 

Tilgjengelige farger Kubota Orange/Realtree® AP Camo

Motor

Merke Vannkjølt, 3-sylindret diesel

Type 3-syl, 4-takts OHV, diesel

Motorvolum cm3 1123

Motoreffekt UNECE R120 kW (hk) 18,2 (24,4)

Kjølesystem Væske

Transmisjon

Type Trinnløs hydrostat (VHT-X)

Gir Høy/lav forover, nøytral, bakover

Største kjørehastighet km/t (mph) 0-40 (0-25)

Firehjulstrekk-

system
Differensialsperre foran, type Differensial-brems

Differensialsperre bak Pedalbetjent differensialsperre

Fjæring

Fjæring foran Uavhengig, dobbel A-arm med justerbar spiralfjær

Fjæringsvei foran (mm) 205

Fjæring bak Uavhengig, dobbel A-arm med justerbar spiralfjær

Fjæringsvei bak (mm) 205

Bakkeklaring

Bakaksel ROPS (veltebøyle) / Førerhus
mm 

(tommer)
265 (10.4)/252 (9.9)

Foraksel ROPS (veltebøyle) / Førerhus
mm 

(tommer)
259 (10.2)/257 (10.1)

Hovedlys To, 37,5 watt halogen

Fører/passasjer-sikkerhet

Sikkerhetsbelte 2-punkts

Mål

Lengde
mm 

(tommer)
3 130 (123,2)

Bredde ROPS (veltebøyle) / Førerhus 
mm 

(tommer)
1605 (63.2)/1654 (65.1)

Totalhøyde
mm 

(tommer)
1 998 (78,7)

Sporvidde foran
mm 

(tommer)
1 240 (48,8)

Sporvidde bak
mm 

(tommer)
1 240 (48,8)

Akselavstand
mm 

(tommer)
2 045 (80,5)

Svingradius m 4,0

Vekt (brutto) 

ROPS (veltebøyle) / Førerhus kg 1 000/1 090

Tauekapasitet 

Ubremset / påløpsbremser kg 450/590

Nyttelast

ROPS (veltebøyle) / Førerhus kg 545/455

Lasteplan

Materiale Stål

Bredde × Lengde × Dybde
mm 

(tommer)
1465 (57.7) × 1030 (40.6) × 285 (11.2)

Planhøyde (losset) mm 887

Lasteplan, tillatt last kg 500

Tippsystem Hydraulisk

Volum, drivstofftank l 30

Dekk

Foran ATV 25×10-12, 6-ply

HDWS 25×10-12, 6-ply

Bak ATV 25×10-12, 6-ply

HDWS 25×10-12, 6-ply

Beskyttelse foran Senter, og støtfanger

Lettmetallfelger Tilleggsutstyr

Hydraulisk tipp Standard

Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel.

Denne brosjyren er kun til beskrivende formål. Ta kontakt med din lokale Kubota-forhandler for garanti- og sikkerhetsinformasjon.

Målene gitt i “Bakkeklaring” og “Vekt” er de som er utstyrt med dekkene i tabellen ovenfor. Noen RTV-er i denne brosjyren vises med tilleggsutstyr. Kun til bruk utenfor vei.
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