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Uansett oppgave, det er alltid tilfredsstillende å gjøre en god jobb. Den nye 

L2-seriens enkle betjening og brede utvalg av funksjoner gjør det enkelt å 

takle enhver oppgave. To eksterne hydraulikkventiler og uavhengig bakre 

kraftuttak muliggjør bruk av et bredt spekter av redskaper..

På slutten 
av dagen er 
tilfredshet 
den beste 
belønningen
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Nyt fruktene 
av arbeidet 
ditt

Den nye, optimaliserte førerplattformen og gjennomtenkte komfort-

funksjoner gjør lange arbeidsdager lette. Intuitive betjeningsorganer og et 

ergonomisk oppsett sikrer at alt du trenger er lett tilgjengelig. Alt dette gjør 

jobben mer avslappet – du føler deg friskere på slutten av en lang arbeidsdag.
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Topp ytelse, 
under alle 
forhold

De nye kompakttraktorene i L2-serien er designet for å levere optimal 

ytelse under alle arbeidsforhold, hele året. Fra påliteligheten til våre 

dieselmotorer til de nøye utvalgte funksjonene og det enkle vedlikeholdet: 

Den nye L2 har all den komforten, allsidigheten og kraften du trenger. Lang 

levetid med topp ytelse.
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Et ekte multitalent. Den nye L2-serien kombinerer robust, pålitelig 

teknologi med høy grad av komfort, praktiske løsninger og effektivitet. 

Når du legger til konkurransedyktige priser, lave vedlikeholdskostnader og 

legendarisk pålitelighet, vil du oppdage at den vil mer enn rettferdiggjøre 

investeringen.

Takk for at 
du stoler på 
oss.
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Den beste 
partneren for 
kvalitetsarbeid 
Den nye L2-serien kombinerer robust, pålitelig 

teknologi med høy grad av komfortløsninger 

og effektivitet. Takket være den eksepsjonelle 

manøvrerbarheten, fleksible redskaps-

alternativer og den høye ytelsen, er disse 

nye traktorene ideelle for mange forskjellige 

jobber.

Den komfortable og smidige allrounderen
Med en rekke praktiske funksjoner, for eksempel 
det ergonomiske førerhuset og det multifunksjonelle 
IntelliPanelTM, gir disse traktorene føreren optimal kontroll. 
Et stort utvalg av tilleggsutstyr gjør det enkelt å utvide 
bruksområdet. Manøvrerbarheten er uten sidestykke i 
denne klassen.

#Høydepunkter
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#Motorer

Ren effekt
Kubota dieselmotorer med 4 sylindere – fra 27 kW 
(37 hk til 45 kW(62) hk. Takket være common rail-
innsprøyting, eksosresirkulering og dieselpartikkelfilter, 
overholder motorene den nyeste europeiske 
utslippsforskriften Stage V. Dette betyr ikke bare 

Ren, sterk og 
sprek
Traktorene i den nye L2-serien har alle Kubota dieselmotorer.  

Velg den størrelsen som best passer dine behov. Uansett 

hvilken motor du velger, leverer de alle førsteklasses resultater. 

De effektive Kubota-motorene imponerer med pålitelighet, 

høye ytelser og lave utslipp. Du vil sette pris på den uslåelige 

driftssikkerheten og det lave drivstofforbruket.

redusert utslipp – du sparer også drivstoff med denne 
teknologien. Dieselpartikkelfilteret har langt intervall for 
rengjøring – hver 6 000. time. Det er klassens lengste 
rengjøringsintervall. 

Enkelt vedlikehold
De nye traktorene i L2-serien er lettkjørte 
og enkle å betjene. En akustisk advarsel 
utløses under tanking når drivstofftanken 
er full.

Enkel tilgang til luftfiltre osv.
Det helåpnende panseret gir rask tilgang 
til motoren uten verktøy. Dette gjør det 
enkelt nå alle viktige vedlikeholdspunkter, 
for eksempel luftfilter og radiator. De store 
luftinntakene gir god motorkjøling og 
sikrer at traktoren fungerer perfekt selv 
ved høye temperaturer.
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#Transmisjon

Myke, presise girskift
Med traktorene i den nye L2-serien kan du velge 
mellom to velkjente Kubota-transmisjoner: Enten den 
trinnløse HST med 3 gruppegir og Hi-Lo, eller den 
fullsynkroniserte 16/16 mekaniske transmisjon. De 
imponerer begge med enkel betjening og høy kvalitet. 

Fullsynkronisert transmisjon
Kubotas økonomiske FST-transmisjon har16 gir forover 
og 16 bakover, inkludert krabbegir.

Forbedret girfordeling
Kubotas HST Plus-transmisjon har tretrinns gruppegir. 
I tillegg kan det i hver gruppe skiftes mellom høy og lav 
med en egen spak. Dette utgjør da seks hastigheter. Når 
du har valgt ønsket gruppegir, kan du enkelt veksle H-DS 
hydraulisk mellom høy og lav mens du kjører. H-DS-
funksjonen kan aktiveres som auto-skift ved å ganske 
enkelt trykke på modusvalg-knappen. For ekstra komfort 
og effektivitet har HST-modellene også cruise control 
som standard.

Enklere å kjøre, redusert drivstofforbruk
Den viktige “Auto Throttle Advance”-funksjonen 

Flere trumfkort for 
produktivt arbeid
De nye traktorene i L2-serien er tilgjengelige med flere velprøvde 

transmisjoner, avhengig av ønske og behov. Hver av transmisjonene har 

sine fordeler. I tillegg til å sikre enkle og presise girskift, er transmisjonene 

også ekstremt pålitelige.

styrer motor- og transmisjon med HST-kjørepedalen. 
Dette viktige samspillet reduserer støynivået og 
drivstofforbruket. Alt du trenger å gjøre er å trykke ned 
HST-pedalen for å regulere kjørehastighet og motorturtall.

Justerbar respons
Responsoppførselen til den hydrostatiske transmisjonen 
kan justeres med et tastetrykk. Hvis oppgaven krever 
en aggressiv reaksjon, f.eks. for frontlasterarbeid, er 
FAST den ideelle innstillingen. Hvis du vil ha en mykere 
respons, f.eks. for slått, velger du SLOW. Enklere kan det 
ikke bli.

Smart tilpasning med Load Sensing
Den nye L2-serien har også lastfølende pumpesystem. 
Dette regulerer automatisk HST-pumpen og 
hydraulikkmotoren når det registreres turtallsfall. Med 
tre forskjellige modus kan transmisjonen umiddelbart 
justeres for å passe til arbeidsoppgave og redskap. 
Ved å trykke på knappen flere ganger, går du gjennom 
modusene fra modus 1 til modus 3 og tilbake igjen. 
For eksempel: “Overbelastnings-modus” – modus 2 – 
forhindrer at motoren kveles.
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Ett nytt nivå av komfort 
og produktivitet
Med de nye traktorene i L2-serien har førerhuset en komfort du ikke 

ville forvente i denne klassen. Det er romslig, komfortabelt, ergonomisk 

optimalisert og sikkert. Dette holder føreren våken og uthvilt gjennom lange 

arbeidsdager.

benplass, god takhøyde og sjenerøs oppbevaringsplass 
er ytterligere fordeler. Det intuitive, brukervennlige, store 
instrumentpanelet i det ergonomiske førerhuset gir enkel 
tilgang til alle betjeningsorganer.

Full oversikt. Hele tiden.
LED-arbeidslys på førerhuset gjør natt til dag.

Individuell justering av rattet
Det nye justerbare rattet har ekstra stor tiltvinkel for 
maksimal komfort. For å tilte rattet, trykk på pedalen, still 
rattet til ønsket posisjon og slipp pedalen. Ved å trykke 
på pedalen igjen går rattet til øvre posisjon og gir god 
plass for ut- og innstigning.

Mer takhøyde 
Du vil sette pris på den økte takhøyden. Dette gir ikke 
bare mer komfort, men også bedre sikt til for eksempel 
oppløftet frontlaster.

ROPS eller modeller med førerhus
Uhindret sikt og trygg, enkel inn- og utstigning og gode 
arbeidsforhold – uansett vær? Med den nye L2-serien 
kan du velge mellom førerhus eller sammenleggbar 
veltebøyle (ROPS) bak. 

Komfortabelt førerhus
Hvis du velger en modell med førerhus, kan du glede deg 
over en rekke førsteklasses funksjoner. Dette inkluderer 
automatisk klimaanlegg, den nye store solskjermen og 
to USB-ladekontakter. Rikelig med plass, ergonomisk 
plasserte betjeningsorganer og god sikt.

Omfattende komfortfunksjoner
For å ytterligere å øke komforten og produktiviteten 
på den nye L2-serien, har Kubota økt førerhusets 
glassareal. Dette har ført til færre og mindre blindsoner 
og bedre sikt. Dørene har fått større åpningsvinkel, 
noe som gjør det enklere og mer praktisk å komme 
seg inn og ut av førerhuset. Luftfjæret komfortsete, økt 

#Førerhus/ROPS

Enkel betjening av kraftuttaket.
Den nye elektriske kraftuttaksbryteren gjør det enklere 
enn noen gang å starte/stoppe kraftuttaket. Den er 
praktisk plassert på sidekonsollen. Kraftuttaket startes 
ved å dreie på bryteren, for å stoppe det trykkes bryteren 
inn. 

Turtallsøkning ved å trykke på en bryter
Dersom forholdene blir tøffe er det bare å trykke på en 
knapp på multifunksjonsspaken for å øke motorturtallet 
til et forhåndsinnstilt turtall. Dette er “Throtlle-Up”-
funksjonen. 

Ergonomisk plasserte betjeningsorganer
For enkel tilgang og komfortabel betjening er spaker 
for frontlaster, trekkrok og hydraulikkventiler plassert på 
høyre konsoll.

God benplass
For å gi bedre benplass er nå førersetet plassert lenger 
bak. Dette øker kjørekomforten og gjør det også lettere å 
komme seg inn og ut av førerhuset.

Strømforsyning
Den 3-polede 12 V strømkontakten er lett tilgjengelig bak 
setet.

All data du har behov for
Det moderne IntelliPanel™ holder deg til enhver tid 
oppdatert om statusen til L2-traktoren. Det viser all viktig 
informasjon du trenger for å optimalisere traktordriften, 
inkludert: Timeteller, kilometerteller, drivstofforbruk, 
kraftuttaksturtall, HST-informasjon, luftfilterstatus og 
serviceinformasjon. Displayet kan hentes frem ved å 
trykke på en bryter. Advarselsindikatorer, planlagte 
servicevarsler og DPF-regenerering vises også.

Standard førerhus
 AC, oppvarming med resirkulert luft/frisk lufttilførsel
 Ventilasjon
 Strømuttak 12V DC
 Vindusvisker og spyler
 Arbeidslys foran
 Innvendig belysning
 Sidespeil
 Brede skjermer
 Varmetråder i bakrute
 Arbeidslys bak
 Vinduspusser på bakvindu

Tilleggsutstyr i førerhus
 Pioneer Bluetooth og DAB -radio
 Luftfjæret sete
 Brannslukker
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#Hydraulikk#Frontlaster

Solide frontlastere
Med en Kubota-frontlaster får du enda 
mer ut av traktoren. Frontlasterne har en 
maksimal løftekapasitet på opptil 1 400 
kg og er tilgjengelig for modellene L2-452 
(LA 805) og L2-522, L2-552 og L2-622 
(LA 1055). 

Unik kraftig 
hydraulikk
Traktorens hydraulikksystem er i en klasse for seg, med klassens største 

løftekraft på bakre trepunktshydraulikk. Total pålitelighet under alle 

driftsforhold. Enkel betjening, fleksibel og allsidig. Med tilgjengelige 

tilleggsutstyr kan du utvide bruksområdet ytterligere.

Rask til- og frakobling av redskap
Kubotas kraftige trepunktshydraulikk 
håndterer all relevant redskap. Fanghaker 
på trekkstengene er standard. Dette gir 
rask, trygg og sikker til- og frakobling.  

Ekstern betjening av bakre 
trepunktshydraulikk. 
Eksterne betjeningsorganer letter til- og 
frakobling av trepunktsmontert redskap. 

Fleksibel for avanserte redskaper
De nye modellene i L2-serien leveres som standard med 
fire dobbeltvirkende hydraulikkventiler – to foran og to 
bak. Dette gjør traktorene egnet for alle slags formål, og 
lar deg betjene selv komplekse redskaper uten ekstra 
fordelingsventiler. 

Overlegen produktivitet
Den kraftige trepunktshydraulikken med en løftekapasitet 
på opptil 1 750 kg håndterer all relevant redskap. 
Uavhengig kraftuttak er standard. På bestilling leveres 
det kraftuttak med to hastigheter på modellene med 
mekanisk transmisjon.

Inn/utkobling av kraftuttaket mens du kjører
Det hydraulisk betjente kraftuttaket kan kobles inn og ut 
mens det kjøres. Kraftuttaksbrems, automatisk utkobling 
samt foldbart deksel over kraftuttakstappen gir maksimal 
sikkerhet og økt produktivitet.
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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.

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! 

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!

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

Modell
L2-452 
HDC

L2-552 
HDC

L2-622 
HDC

L2-452 DC L2-522 DC
L2-452 
DW/DM

L2-522 
DW/DM

Førerhus Veltebøyle bak

Motor

Modell
V2403-CR-

E5-GE4

V2403-CR-

TE5-GE4

V2403-CR-

TE5-GE5

V2403-CR-E5-

GE2

V2403-CR-TE5-

GE2

V2403-CR-

E5-GE1

V2403-CR-TE5-

GE1

Type Direkte innsprøyting, vannkjølt 4-takts diesel, common rail

Antall sylindre 4 4

Motoreffekt ECE R120 kW/hk 33,0 (44,9) 40,1 (54,5) 45,1 (61,3) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8)

Slagvolum cm3 2434 2434

Maks. dreiemoment

Nm  

(v/ 1 600 o/

min)

148,9 185,3 198,5 143,4 166,7 143,4 166,7

Nominelt turtall o/min 2600 2700 2600 2700 2600

Volum, drivstofftank l 51 50

Drivlinje

Transmisjon HST | 3 gruppegir med Hi-Lo (3 x 2) 16 gir forover og 16 gir bakover, fullsynkronisert

Standard

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

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

Kløtsj – Tørr, ettrinns

Styring Hydrostatisk styring

Bremsesystem Oljekjølte skiver

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

Kraftuttak

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

Kraftuttak / v. motorturtall o/min 540/2480 540/2590 540/2400 540/2550–750/2550

Hydraulikkanlegg

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

3-punktskobling SAE KAT 1

Hydraulikksystem Posisjonskontroll

Løftekraft 

trepunktshydraulikk 

(kN)

I øyer/fanghaker kg 1750 1750

609,6 mm bak 

løftepunktene
kg 1250 1350 1250 1350 1250 1350

Systemtrykk MPa (kgf/cm2) 18,6 (190) 18,6 (190)

Dimensjoner

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

Total bredde (minste sporvidde) mm 1560 1560 1560 1560 1555 1470

Total høyde med veltebøyle (ROPS) mm 2330 2375 2330 2375 2250 2550

Akselavstand mm 1895 1915 1895 1915 1895 1915

Minste bakkeklaring mm 360 400 360 400 390 400

Sporvidde Foran mm 1145 1135 1145 1135 1145 1135

Bak mm

1240

1310

1410

1225

1325

1240

1310

1410

1225

1325

1140

1210

1310

1125

1225

1325

Vekt kg 1895 2080 1860 2045 1700 1820

Modell L2-452 L2-522/L2-552/ 
L2-622

A Totallengde mm 3170 3245

B Akselavstand mm 1895 1915

C Høyde mm 2250 2375

D Bredde (min.) mm 1555 1560

E Sporvidde min. mm 1145/1140 1135/1225

F Bakkeklaring, min. mm 400 400

Frontlaster modell LA805 LA1055

Montering på basismaskin L2-452 L2-522/L2-552/L2-622

Produsent Kubota Kubota

Maks. løftehøyde (ved dreiepunkt) mm 2665 2859

Maks. løftehøyde (under plan skuffe) mm 2462 2659

Klaring med skuffe tiltet ned mm 2075 2279

Maks. tiltvinkel ned ° 43 46

Tiltvinkel inn ° 42 42

Gravedybde mm 126 177

Total høyde posisjon transport m/last mm 1382 1444

Maksimal løftekapasitet kg 1053 1399

Brytekraft (dreiepunkt) kN 15,14 18,61

Vekt kg 513 648

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