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For å møte stadig skiftende krav, må maskinene levere maksimal 

ytelse – time etter time – dag etter dag. Traktorene i L1-serien er 

konstruert og bygget  for å gjøre akkurat dette. Hardtarbeidende, 

allsidige og enkle å kjøre og betjene: De gir god valuta for 

pengene i løpet av hele maskinens levetid.



3 

Gjør arbeidet 
til en 
fornøyelse
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På slutten av dagen er det avgjørende at du er fornøyd med resultatet.  

L1-serien kompakttraktorer fra Kubota hjelper deg med å oppnå det.  

Med mange nyttige funksjoner for ekstra komfort, sikkerhet og effektivitet, 

er dette pålitelige traktorer som gir perfekte resultater – og som gir deg 

stolthet over godt utført arbeid. 
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En 
arbeidskamerat 
du alltid kan 
stole på
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Allsidighet, 
kraft og topp 
resultater 
– dag etter 
dag

De tøffe og robuste traktorene i L1-serien er ideelt utstyrt for å utføre en lang 

rekke oppgaver. Med kraftig dieselmotor, robust drivlinje og imponerende 

løftekapasitet forener de praktisk bruk og stor allsidighet. Og – som alle 

Kubota-traktorer: De gir mye for pengene! 
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#Høydepunkter

Utfør enhver 
oppgave trygt
De nye traktorene i L1-serien er robuste og utstyrt med mye utstyr 

som gjør det enkelt å tilpasse dem til dine behov. Med kraftige 

dieselmotorer, robuste drivlinjer og stor løftekapasitet gir denne 

serien uslåelig valuta for pengene.
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Den kompakte all-rounderen
L1-Serien er allsidig i beste forstand. Med kraftige 

frontlastere og det store utvalget av tilleggsutstyr er det 

lett å optimalisere traktorene til mange bruksområder 

og redskaper. Takket være det oppdaterte designet er 

den nye L1-serien mer enn et garantert blikkfang: Den 

imponerer også med  nyttige innovasjoner, for eksempel 

den kodebeskyttede tyverifunksjonen som gir ekstra 

sikkerhet. Forakselen har portaldrift, som gir utmerket 

smidighet.

Modell Motor Effekt (ECE R120) hk Transmisjon Førervern

L1-382 HDW D1803-CR-E5 38 HST m/ 3 gruppegir Veltebøyle bak

L1-382 DW/DM D1803-CR-E5 38 Mekanisk F8 F8 / R4
Veltebøyle på midten eller bak 

(ROPS-modeller)

L1-452 HDW V2403-CR-E5 45 HST m/ 3 gruppegir Veltebøyle bak

L1-452 DW/DM V2403-CR-E5 45 8F / 8R fullsynkronisert
Veltebøyle på midten eller bak 

(ROPS-modeller)

L1-522 DW/DM/DCN V2403-CR-TE5 51 8F / 8R fullsynkronisert

Veltebøyle på midten eller bak 

(ROPS-modeller) / Alternativt  

førerhus

L1-552 HDW V2403-CR-TE5 55 HST m/ 3 gruppegir Veltebøyle bak
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#Motorer

Motorer som liker å jobbe hardt
Motorene er stillegående og kraftige, og kombinerer 

holdbarhet, produktivitet og store effekter. 

Enkelt vedlikehold
Det daglige vedlikeholdet utføres raskt og enkelt. 

Hengslet, helt panser gir rask og enkel adkomst til alle 

vedlikeholdspunkter, som filtre, kjølere osv.

Fyll opp én gang – og arbeid lengre 
Klar? Det er ingen fare for å gå tom for drivstoff med 

traktorer i L1-serien: Den store drivstofftanken rommer 

opptil 50 liter diesel. Med full tank sikres en lang 

arbeidsdag uten å måtte etterfylle.

Kraftige motorer 
for tøffe jobber
Design dreier seg om mer en bare utseendet. Traktorene i L1-serien 

er utstyrt med den siste generasjonen av kraftige 3- og 4-sylindrede 

dieselmotorer. Disse moderne motorene fra Kubota har høye ytelser og 

gode effektreserver. De miljøvennlige Stage V-motorene bruker også mindre 

drivstoff.
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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.
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#Transmisjon

Rett gir til enhver oppgave
Girene er godt fordelt for å sikre at du alltid finner riktig 

arbeidshastighet til enhver redskap og oppgave. Den 

mekaniske transmisjonen er enkel og intuitiv å betjene. 

Girspaken er ergonomisk plassert for raske gir- og 

gruppegirskift. 

Enkel og effektiv kløtsjbetjening
L1-382 har to-trinns kløtsj som betjener kraftuttak og 

fremdrift uavhengig av hverandre, eller samtidig om det 

er ønskelig. Dette gjør det mulig å skifte gir uten å måtte 

stoppe kraftuttaket.

Presise og 
effektive girskift

Den nye L1-serien kan leveres med to forskjellige 

transmisjoner. Den manuelle transmisjonen gir 

høy effektivitet i tungt arbeid. Den hydrostatiske 

transmisjonen (HST) med tre gruppegir gir myk, trinnløs 

hastighetsregulering. Begge transmisjonene har kjent 

“Made by Kubota”-kvalitet som du kan stole på dag 

etter dag – år etter år. 
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Alltid riktig hastighet
Tungt trekkarbeid, slått, og deretter ut på veien:  

Med HST med tre gruppegir er det enkelt å finne riktig 

hastighet for enhver jobb. Den trinnløse transmisjonen 

holder konstant et optimalt utvekslingsforhold med tre 

gruppegir for å sikre ønsket hastighet. Cruisekontrol er 

standard (med unntak av L1-382), og lar deg stille inn 

ønsket hastighet med et tastetrykk.

Mykt og presist med kjørepedal.
Den hydrostatiske transmisjonens hydrauliske 

servostøttede regulering gjør det enkelt å regulere 

kjørehastigheten med kjørepedalen. Dette fordi pedalen 

krever svært lite kraft, uavhengig av belastningen. 

Dessuten overføres ingen vibrasjoner til pedalen. Dette 

betyr at du trygt og enkelt kan endre kjørehastighet- eller 

retning.
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L1-382

L1-452

Optimalisert arbeidsplass
Den nye utformingen av førerplattformen 

byr på høy komfort og god ergonomi. Alle 

betjeningsorganer er optimalt plassert og 

enkle å nå.

En kompakttraktor 
med høy komfort

Den nye L1-serien er et bevis på at selv kompakttraktorer kan 

være komfortable og romslige. Førerplattformen er en moderne 

arbeidsplass, som utgjør hele forskjellen når det gjelder sikkerhet, 

komfort og ergonomi. Lange uanstrengte dager bak rattet.

#ROPS (veltebøyle)
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L1-382 L1-382 L1-452

L1-452

Komfortabel
L1-serien er utstyrt med høydejusterbart 

ratt og komfortabelt førersete. Dette sikrer 

svært god komfort, selv under lange 

arbeidsdager.

Velg grad av beskyttelse 
Velg mellom ROPS-versjon (veltebøyle) 

eller topp komfort hele året med førerhus. 

L1-serien kompakttraktorer kan leveres 

med veltebøyle, montert på midten eller 

bak, eller en versjon med et komfortabelt 

førerhus.

Nyttige funksjoner  
Maskinene er utstyrt med 

standardfunksjoner som turtallsminne, 

cruise control (HST-modeller) eller 

kodebeskyttet tyverifunksjon.

Imponerende komfort  
Enten du velger versjonen med veltebøyle 

eller førerhus, får du en god, romslig 

førerplass med høy komfort. Den store 

førerplattformen er lett tilgjengelig på 

begge versjonene. Betjeningsorganene er 

ideelt plassert for lett betjening.
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#Hydraulikk
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Effektiv hydraulikk
Kraftig hydraulikk gjør den nye L1-serien ekstremt 

allsidig. Den bakre trepunktshydraulikken løfter hele 

1 750 kg. Hydraulikkpumpen leverer 37 l/min. Dette 

gir en høy grad av fleksibilitet når det gjelder redskap 

og arbeidsoppgaver. Dessuten har traktorene stor 

hydraulikkeffekt som gjør arbeidet med frontlaster svært 

effektivt. Som standard er det en ekstern hydraulikkventil 

– og opptil tre som tilleggsutstyr.

Ekstremt manøvrerbar.
Foraksel med portaldrift og integrert servostyring gir 

utmerket manøvreringsevne og høy komfort. 

#Høy effekt

Den store allsidigheten og ytelsen til den nye L1-serien er basert på et 

kraftig og pålitelig hydraulikksystem med høy løftekapasitet. Takket være 

den høye løftekraften har traktorene de nødvendige kraftreservene selv for 

krevende jobber. Rask og enkel til- og frakobling  av redskap er en annen 

faktor som øker effektiviteten og produktiviteten.

Mange monteringsmuligheter foran
Avhengig av modell, øker frontkraftuttaket (tilleggsutstyr) 

bruksområdet ytterligere. Sammen med den bakre 

trepunktshydraulikken åpner dette opp for en rekke 

forskjellige muligheter for redskapskombinasjoner. Om 

nødvendig kan trekkstengene foldes opp, for eksempel 

for å gi større bakkeklaring.   
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#Frontlaster

Solide frontlastere
Frontlasterne Kubota LA 525 (L1-382), LA 805 (L1-452) 

og LA 1055 (L1-522 og L1-552) er tilgjengelig som 

tilleggsutstyr for alle modeller i det nye L1-sortimentet – 

med unntak av versjonene med midtmontert veltebøyle. 

Dette utvider bruksområdet for disse kompakttraktorene 

betydelig. 

Rask montering
Frontlastere til L1-serien kan monteres og demonteres 

enkelt og uten verktøy. Låsebolter og hydrauliske 

tilkoblinger kobles uten verktøy. Med hurtigkoblings-

system og parkeringsstøtter kan frontlasteren 

monteres og demonteres på bare noen få minutter. 

Redskapsramme med hurtigkobling forenkler til- og 

frakobling av redskap.

En ny 
definisjon 
produktivitet
Frontlasteren fra Kubota er optimalt tilpasset 

kompakttraktorene i den nye L1-serien. Løftekraft, 

løftehøyde og dimensjoner er alle perfekt tilpasset 

traktoren. Frontlasteren gir stor allsidighet og ytelse, 

selv med store belastninger.  

Sikten til redskap og arbeidsområdet er svært god.
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Raskt å skifte redskap
Redskapsrammen med hurtigkobling gjør det raskt 

og enkelt å skifte mellom pallegaffel, skuffe og annen 

redskap.

Enkel og intelligent betjening.
Selv det mest utfordrende frontlasterarbeid blir enkelt. 

Den moderne joystick-en gir presis og enkel betjening av 

løft/senk og tilt – om ønskelig samtidig.

Godt beskyttet
De kraftige hydraulikksylindrene er nøye tilpasset 

frontlasteren. Dette sikrer store ytelser og lang levetid. 

Alle hydraulikkslanger sitter godt beskyttet uten å hindre 

sikten.

Visste du at?

  

Visste du at Kubota ikke 

bare er et av de 50 mest 

anerkjente merkene i 

Japan, men også en av de 

største traktorprodusentene 

i verden? Bare i 2014 

produserte Kubota mer enn 

180 000 traktorer. 
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Verdibeskyttelse

Få mest mulig ut 
av traktoren

Kubota gjør livet enklere, og vår utvidede Kubota Care-garanti 

holder traktoren i samme gode stand som den gjorde første dag. 

Dette sikrer at verdien av den er beskyttet langt inn i fremtiden.

Fordeler med Kubota Care

Beskyttelse mot 
prisstigning
Sikrer deg mot / med:          

 Momsøkning

 Prisøkning på deler

 Økning av verkstedpriser

Originaldeler
Bruk kun originale Kubota-deler 

for å beholde Kubota-kvaliteten.

Kostnadsbeskyttelse
Ingen skjulte kostnader!  

Ingen egenandel!
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Kubota-navnet er respektert for å representere topp 

japansk kvalitet. Alle Kubota-maskiner er konstruert for 

de tøffeste arbeidsforhold og lang levetid. Allikevel er 

det umulig å unngå uforutsette skader gjennom årene. 

Med Kubota Care kan du enkelt redusere risikoen for 

uventede kostnader i fremtiden. Samtidig kan du unngå 

uventede driftsavbrudd.

Den perfekte løsningen
Kubota Care eliminerer en potensiell bekymring. 

Denne servicepakken gir deg maksimal drifts- og 

kostnadssikkerhet, samt fullstendig beskyttelse utover 

de vanlige garantiforpliktelsene. Kubota Care gir deg 

full utvidet garanti på opptil 5 år eller 5 000 driftstimer 

(avhengig av hva som kommer først). 

Full garantidekning
Hva dekker Kubota Care?
Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse som 

dekker alle komponenter som dekkes under den 

kontraktsmessige garantien. Og – dersom det må utføres 

en garantireparasjon, vil du selvfølgelig ikke bli belastet 

egenandel! 

Forhandlerkontakt
I tilfelle krav er forhandleren 

ditt kontaktpunkt. Det 

gir ingen problemer med 

tredjepartsleverandører – 

og sikrer enkel og bekvem 

problemløsing.

Profesjonell behandling
Ingen kjenner maskinen 

din bedre enn Kubota-

utdannede mekanikere. De 

har i tillegg spesialverktøy 

kvalifisert fra produsenten.

Videresalgsverdi
Øk maskinens 

videresalgsverdi. Kubota 

Care kan overføres til den 

nye eieren.
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#Tekniske data

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

Modell
L1-382 

DW
L1-382 
HDW

L1-452 
HDW

L1-552 
HDW

L1-452 
DW

L1-522 
DW

L1-522 
DCN

Veltebøyle bak
Veltebøyle 

bak

Veltebøyle 

bak

Veltebøyle 

bak
Veltebøyle bak Veltebøyle bak Førerhus

Motor

Modell D1803-CR-E5-EU1
D1803-CR-

E5-EU2

V2403-CR-

E5-GE3

V2403-CR-

TE5-GE3

V2403-CR- 

E5-GE1
V2403-CR-TE5-GE1

Type

Indirekte innsprøyting, vertikal, 

vannkjølt, 4-takts diesel, 

firehjulstrekk

Direkte innsprøyting, vannkjølt 4-takts diesel, common rail

Antall sylindre 3 4

Motoreffekt ECE R120 kW (hk) 27,6 (37,8) 33,0 (44,9) 40,1 (54,5) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8)

Slagvolum cm3 1826 2434

Maks. dreiemoment

Nm  

(v/ 1 600 o/

min)

115,8/1 600 148,9 185,3 143,4 166,7

Nominelt turtall o/min 2700 2600 2700 2600

Volum, drivstofftank l 42 50

Drivlinje

Transmisjon

Manuell 

transmisjon, girskift,  

8 forover / 4 

bakover

HST m/ 3 gruppegir 8 gir forover og 8 gir bakover, fullsynkronisert

Standard

Dekkdimensjon
Foran 7–16 8-16 9,5-16 8-16 9,5-16

Bak 11,2–24 13,6-24 13,6-28 13,6-24 13,6-28

Kløtsj Tørr, totrinns Tørr, ettrinns – Tørr, ettrinns

Styring Integrert servostyring Hydrostatisk styring

Bremsesystem Mekanisk, oljekjølte skiver Oljekjølte skiver

Min. svingradius med styrebrems m 2,5 2,7 3,2 2,7 3,2

Kraftuttak

Kraftuttak, bak SAE 1- 3/8, 6 spor

Kraftuttak / v. motorturtall o/min 540/2553 540/2578 540/2480 540/2590 540/2550

Hydraulikkanlegg

Pumpekapasitet l/min 30,6 37,0 35,6 37,0 35,6

3-punktskobling SAE KAT 1

Hydraulikksystem Posisjonskontroll Posisjonskontroll

Løftekraft 

trepunktshydraulikk 

(kN)

I øyer/fanghaker kg 906 1750

609,6 mm bak 

løftepunktene
kg 651 1250 1350 1250 1350

Systemtrykk
MPa (kgf/

cm2)
15,7 (160) 18,6 (190)

Dimensjoner

Total lengde uten trepkt.) mm 2805 3170 3245 3170 3245

Total bredde (minste sporvidde) mm 1290 1555 1470 1555 1470

Total høyde med veltebøyle (ROPS) mm 2460/2355 2460 2250 2550 2250 2550
2 420  

(med førerhus)

Akselavstand mm 1610 1895 1915 1895 1915

Minste bakkeklaring mm 345 360 400 390 400

Sporvidde Foran mm 1085 1145 1135 1145 1135

Bak mm

1015 

1115 

1195 

1295

1140

1210

1310

1125

1225

1325

1140

1210

1310

1125

1225

1325

Vekt kg 1300 1310 1680 1825 1700 1820
2025  

(med førerhus)
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C

C

B

B

A

A

D

D

E

E

F

F

Modell L1-382 L1-452 L1-522/L2-552

A Totallengde mm 2805 3170 3245

B Akselavstand mm 1610 1895 1915

C Høyde mm 2460 2250 2550

D Bredde min. mm 1290 1470 1555

E Sporvidde min. mm 1085/1015 1145/1140 1135/1125

F Bakkeklaring, min. mm 345 360 400

Frontlaster modell LA525EC LA805 LA1055

Montering på basismaskin L1-382 L1-452 L1-522/L1-552

Produsent Kubota Kubota Kubota

Maks. løftehøyde (ved dreiepunkt) mm 2403 2665 2859

Maks. løftehøyde (under plan skuffe) mm 2233 2462 2659

Klaring med skuffe tiltet ned mm 1943/1879 2075 2279

Maks. tiltvinkel ned ° 40 43 46

Tiltvinkel inn ° 31 42 42

Gravedybde mm 167 126 177

Total høyde posisjon transport m/last mm 1306 1382 1444

Maksimal løftekapasitet kg 676 1053 1399

Brytekraft (dreiepunkt) kN 10,95 15,14 18,61

Vekt kg 365 513 648
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