
EK1 SERIEN TRAKTORER
EK1-261EK

ENKEL PÅLITELIG STERK
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For brukere som ser etter en enkel, men kraftig traktor, er EK1-261 fra 
Escorts-Kubota et godt valg. Takket være allsidigheten kan den brukes 
til en rekke oppgaver der dens pålitelighet og robusthet er en vinnende 
kombinasjon.

Den perfekte, enkle, 
effektive traktoren  
– EK1-261

Høydepunkter



3 

Kompakt og tilpasningsdyktig
Takket være kompakte dimensjoner kan traktoren også 
brukes der det er begrenset plass. Veltebøylen kan 
legges ned for lave porter og lignende.

Produktiv og allsidig 
Kraft og allsidighet gjør Escorts-Kubota EK1-261 til den 
ideelle traktoren for lett trekkarbeid og kraftuttaksarbeid 
som gressklipping og oppgaver innen f.eks. parkvesen. 
Avhengig av bruksområde kan traktoren leveres med 
landbruks-, gress- eller industridekk.

Transmisjon 

9F / 3R transmisjonen 
er lettgiret, også innen 
gruppegirene.

Motor 

Den sterke 3-sylindrede 
dieselmotoren fra Mitsubishi gir 
høy ytelse og pålitelighet. 

Førerplattform 

Den ergonomisk utformede flate 
førerplattformen gir et komfortabelt 
og effektivt arbeidsmiljø.

Hydraulikk

Den kraftige 
trepunktshydraulikken 
løfter all relevant 
redskap.

Frontmontert redskap

Bruksområdet til EK1-261 
kan utvides ytterligere med 
for eksempel frontmontert 
trepunktshydraulikk eller frontlaster.

Standard tilbehør

Det omfattende standardutstyret 
toppes med nyttig tilbehør som 
12-volts lader og mobiltelefonholder, 
en fullt utstyrt verktøykasse, 
arbeidslys bak, roterende 
varsellamper og en dobbeltvirkende 
hydraulikkventil.
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Sterk og effektiv

Den 3-sylindrede dieselmotoren i EK1-261 har nok krefter selv under 
krevende forhold. Enkelt vedlikehold bidrar også til høy produktivitet. 

Motor

Robust, driftssikker motor
Den robuste 3-sylindrede, Stage V-dieselmotoren fra 
Mitsubishi er vannkjølt og yter 24 hk. Den selvsugende 
4-taktsmotoren har virvelkammerinjeksjon. Et tørrluftfilter 
av høy kvalitet sørger for ren luft, høy effekt og overlegen 
drivstoffeffektivitet. En sensor indikerer når luftfilteret 
trenger rengjøring. Dette sikrer ren luft og forenkler 
vedlikeholdet. 

Enkelt vedlikehold
Det helåpnende panseret gir rask tilgang til 
vedlikeholdspunktene på motoren uten verktøy. Den 
store frontgrillen gir god luftstrøm til radiatoren, som er 
enkel å komme til og blåse ren.
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Lettbetjent
9F / 3R transmisjonen er lettgiret, også innen gruppegirene. 
Girutvalget er tilpasset de relevante oppgavene, og har god 
overlapping. 

Transmisjon

Fullsynkronisert 
Traktorene er utstyrt med fullsynkronisert transmisjon 
med ni gir forover og tre bakover. Dette gir enkle girskift 
også under kjøring. Takket være de tre gruppegirene er 
det ingen fare for overbelastning av transmisjonen under 
drift. 

Nøye tilpassede hastigheter
Det er enkelt å skifte gir. De ergonomiske girspakene 
på sidene gir enkle, komfortable girskift. Med en 
maksimalhastighet på 18,2 km/t og en minstehastighet 
på 1,1 km/t (i hvert tilfelle med 8,30 x 20 bakdekk) 
har traktoren mange gir som gjør det enkelt å tilpasse 
hastigheten til redskap og oppgave. Kraftuttaket har to 
hastigheter – 540 og 540 ECO o/min.

Firehjulstrekk kan enkelt kobles inn/ut
med en spak Differensialsperren betjenes med 
pedal. De oljekjølte bremsene og den uavhengige 
parkeringsbremsen gir god bremsing og sikkerhet.



6 EK1-serien

Høy førerkomfort

En behagelig 
arbeidsplass
EK1-261 er et bevis på at det ikke er nødvendig 
å gå på kompromiss med komforten, selv på 
en traktor i dette segmentet.  
Ergonomisk plasserte betjeningsorganer, 
vektjusterbart førersete og mange andre 
nyttige detaljer bidrar til produktivt arbeid. 

Optimalt plasserte betjeningsorganer
Betjeningsorganene på høyre og venstre side er plassert 
logisk og ergonomisk. Fargekoding av spakene gir enkel 
identifisering. Dette er spesielt viktig der det er mange 
førere. Ingen av spakene hindrer tilgang til førersetet.

Små detaljer utgjør forskjellen 
Traktoren har også mange andre nyttige detaljer som 
gjør den enkel å betjene. Takket være ladekontakten og 
mobiltelefonholderen har du også full tilgang og nytte av 
mobiltelefonen.
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Større sikkerhet
Horisontalbevegelse og fjæring på setet kan tilpasses 
enhver fører. Dette gir høy sittekomfort for lange 
arbeidsdager. En sensor (setebryter) registrerer om 
føreren er på plass i setet. Dersom dette ikke registreres 
stanser motoren automatisk etter 10 sekunder.  
For å kunne arbeide med stasjonært kraftuttaket, er det 
bare å aktivere bryteren for stasjonært kraftuttak.
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Hydraulikk

Stor løftekapasitet
Den bakre trepunktshydraulikken på EK1-261 har stor løftekapasitet og solid 
konstruksjon. Standardmontert dobbeltvirkende hydraulikkventil gir stort 
bruksområde for mange slags redskaper. 

Kraftig trepunktshydraulikk
Betjening av den kraftige Mita kategori 1 N 
trepunktshydraulikken er enkel og intuitivt. Nøyaktig 
motstands- og posisjonskontroll gir enkel, presis og 
effektiv regulering av all relevant trepunktsmontert 
redskap. Med en maksimal løftekapasitet på 750 kg kan 
tunge redskaper løftes enkelt og trygt. Trekkstengene er 
enkle å justere.

Dobbeltvirkende hydraulikkventil
EK1-261 har et åpent hydraulisk system, og er standard 
utstyrt med en dobbeltvirkende hydraulikkventil. 
Hydraulikkpumpen med fast fortrengning har en 
leveranse på 20 l/min.

Modell EK1-261

Hydraulikksystem Åpent senter

Pumpekapasitet – fast fortrengning 
– leveranse til eksterne hydraulikk-
ventiler:

l/min 20

DV (dobbeltvirkende)hydraulikkventil Standard 1 DV

3-punktskobling Kat. 1 N

Maksimal løftekapasitet i enden av 
trekkstengene

kg 750

Regulering
Motstands- og  

posisjonsregulering
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Tilbehør

Modell Me05

Maks løftehøyde til dreiepunkt 
redskapsfeste

mm 1 980

Maks løftehøyde under skuffenivå mm 1 790

Bakkeklaring med skuffe tiltet ned mm 1 525

Maks. tiltvinkel ° 50

Rekkevidde med skuffe på bakken mm 1 400

Tiltvinkel inn ° 50

Gravedybde mm 90

Brytekraft kg 450

Løftekapasitet i maksimal høyde kg 365

Anbefalt motoreffekt Hk Opp til 30

Vekt kg 101

Verktøy alltid klart for hånden
Den romslige, velutstyrte verktøykassen 
er praktisk og funksjonell. Den inneholder 
alle verktøyene du trenger for mindre 
vedlikeholdsarbeider. 

Kraftige baklys
De justerbare og kraftige arbeidslysene 
bak er også standard. De gir god sikt til 
bakmontert redskap, og øker sikkerheten 
i mørket.

Frontmontert trepunktshydraulikk 
som tilleggsutstyr
Som tilleggsutstyr kan EK1-261 
også utstyres med frontmontert 
trepunktshydraulikk. Som tilleggsutstyr 
kan det også leveres fire koffert-
frontvekter med en totalvekt på 120 kg.

Mye er inkludert
Praktisk tilbehør som romslig verktøykasse og kraftige 
baklys, samt tilleggsutstyr som frontlaster og frontmontert 
trepunktshydraulikk, gir enda større anvendelighet og merverdi. 

Solide frontlastere 
EK1-261 kan leveres med en robust frontlaster som 
tilleggsutstyr. Med en maksimal løftehøyde på 1,98 m 
ved dreiepunkt og 1,52 m med skuffen tiltet ned, kan 
den brukes til et bredt spekter av oppgaver. 
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Tekniske data

Modeller EK1-serien

Modell EK1-261

Kategori T2a (typegodkjent for kjøring på offentlig vei)

Motor

Produsent Mitsubishi

Modell MV S3L2

Utslippsstandard Stage 5

Sylindre, Antall 3

Slagvolum cm3 1 318

Kjølesystem Væske

Effekt ved nominelt turtall (97/68 / EC) hk/kW 24,4/18

Nominelt turtall o/min 2 500

Maksimalt dreiemoment Nm 76,3

Volum, drivstofftank l 24

Transmisjon

Type Mekanisk, synkronisert

Antall gir (F/R) Antall 9 + 3

Min. hastighet km/t 1,0

Maks. hastighet km/t 18,2

Aksler og bremser

Innkobling av firehjulstrekk Mekanisk

Svingradius mm 2 100

Differensialsperre på bakaksel Ja

Kraftuttak

Kraftuttaksturtall (std) Turtall 540/540E

Type kraftuttak Direktedrift

Hydraulikksystem og trepunktshydraulikk

Hydraulikksystem type Åpent senter

Pumpe med fast volum (std) l/min 20

Ekstra hydraulikkventiler Antall 1 Dobbeltvirkende (std)

3-punktskobling Kat. 1 N

Maks. løftekapasitet i fanghakene kg 750

Funksjoner Motstands - og posisjonsregulering

Løftestag Justerbare på begge sider

Dimensjoner og vekter

Med dekkdim. foran 6 x 12

Med dekkdim. bak 8,3 x 20

Akselavstand mm 1 550 

Bakkeklaring mm 310

Høyde til rattet mm 1 300

Høyde til roterende varsellamper mm 2 192

Egenvekt med ROPS kg 1 000

Maksimal tillatt totalvekt kg 1 800

ESCORTS UM/TED forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel. 
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Modell EK1-serien

A Totallengde mm 2 677

B Akselavstand mm 1 550

C Totalhøyde mm 2 192

D Totalbredde mm 1 035

E Sporvidde, bak mm 897-965

F Bakkeklaring mm 310
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