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Spolehlivé 
a výkonné 
traktory 
řady L1

L1-382 DW / L1-382 HDW
S traktory řady L1 dostáváte k dispozici kvalitu, výkonnost a všestrannost.
Nové motory, splňující Stage V, jsou šetrné k životnímu prostředí a příjemné pro vaše používání.L1
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Technická data

Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajiště-
ní toho, aby obsah této publikace byl 
v době vydání do tisku přesný a aktu-
ální. Všechna práva vyhrazena. Žádná 
část této publikace nesmí být jakýmkoli 
způsobem reprodukována v jakékoli 
formě bez předchozího souhlasu spo-
lečnosti Kubota. Kubota si vyhrazuje 
právo jako výrobce na změnu a aktu-
alizaci jakýchkoli specifikací nebo infor-
mací o výkonu bez předchozího upo-
zornění, je-li to požadováno.

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. 
Předkládaná tiskovina slouží výhradně jako popis.

Made in 
Japan

Záruka až
5 let nebo 
3 000 Mth

Model L1-382 DW (zadní ROPS) L1-382 HDW (zadní ROPS)
Motor

Model D1803-CR-E5-EU1 D1803-CR-E5-EU2

Typ KUBOTA, diesel, kapalinou chlazený s CR vstřikováním 

Počet válců 3

Výkon motoru dle ECE R120 kW (HP) 27,6 (37,8)

Objem motoru cm3 1 826

Maximální krouticí moment Nm/ot 115,8/1 600

Jmenovité otáčky motoru ot/min 2 700

Objem palivové nádrže l 42

Pojezd

Převodovka manuální, 8V/4Z HST, 3 stupně

Pneumatiky – přední 7–16

Pneumatiky – zadní 11,2–24

Spojka suchá dvojčinná suchá, jednočinná

Řízení hydraulické řízení

Brzdy mechanické ovládání, kotoučové v olejové lázni

Minimální poloměr otáčení s brzdou m 2,5

PTO

Zadní PTO SAE 1–3/8", 6 drážek

PTO/otáčky motoru ot/min 540/2 553 540/2 578

Hydraulika

Maximální výkon čerpadla/pracovní l/min 30,6/18,6

Zadní tříbodový závěs SAE Kat I

Kontrola hydrauliky řízení polohy + řízení tahu (volitelně pro model HST)

Maximální zdvihový výkon – na čepu kg 906

Maximální zdvihový výkon – 600 mm kg 651

Pracovní tlak MPa (kgf/cm2) 15,7 (160)

Rozměry

Celková délka (bez TBZ) mm 2 805

Minimální celková šířka mm 1 290

Celková výška s ROPS mm 2 460 2 480

Rozvor mm 1 610

Minimální světlá výška mm 345

Rozchod – vpředu mm 1 085

Rozchod – vzadu mm 1 015/1 151/1 195/1 295

Hmotnost s ROPS kg 1 300 1 310

Model LA525 (A)-EC
Typ lopaty pevné připojení

Maximální zdvihová výška – čep lopaty mm 2 403

Maximální zdvihová výška – spodní hrana mm 2 233

Světlá výška se zdviženou lopatou mm 1 943

Maximální úhel vyklopení ° 40

Úhel přiklopení ° 31

Zahloubení mm 167

Celková výška v přepravní poloze mm 1 308

Maximální zdvihová síla kg 676

Zvedací síla (otočný bod) kN 10,96

Hmotnost (včetně lopaty) kg 365

Technická data čelního nakladače



Více než silný motor
Se zdvihovým objemem 1 826 cm3 a 38 HP je nový tříválcový 
vznětový motor Kubota nejen výkonný – je také šetrný k životnímu 
prostředí. Díky vstřikování common rail, recirkulaci výfukových plynů 
a filtru pevných částic splňuje emisní směrnici EU Stage V. Systém 
common rail umožňuje lepší kontrolu vstřikovacího systému a vede 
k vyššímu výkonu motoru a nižší spotřebě paliva.

Maximální výkon 
za dostupnou cenu
Traktor L1-382 od společnosti Kubota se může pochlubit bezkonkurenčním 
poměrem ceny a výkonu. Tyto robustní a odolné stroje se snadno obsluhují 
a udržují. Každodenní úkoly se s nimi provedete s naprostou spokojeností.

Efektivní ovládání spojky

Dvoustupňová spojka 
manuální převodovky 
umožňuje současně ovládat 
vývodový hřídel a regulovat 
pojezd. To je zvláště užitečné 
při změně rychlost jízdy 
při práci se zapnutým 
vývodovým hřídelem.

Snadná údržba

Jednodílný kryt motoru L1-382 
se dá maximálně otevřít. To 
vám poskytne snadný přístup 
k motoru, vzduchovému filtru, 
mřížce chladiče a všem ostatním 
prvkům každodenní údržby.

Pohodlné řízení

Integrovaný posilovač řízení modelu L1-382 
reaguje velmi pohotově a umožňuje obsluze 
rychlé změny směru jízdy a manévrování 
a při agregaci s čelním nakladačem snadnou 
manipulaci s nákladem.

Příjemné pracoviště obsluhy

Nový design pracoviště 
obsluhy poskytuje dostatek 
pohodlí a ergonomie. 
Všechny ovládací prvky 
jsou optimálně umístěné 
a snadno dosažitelné.

Ideální čelní nakladač

Čelní nakladač Kubota LA525 
je optimálně přizpůsoben 
traktoru. S volitelným systémem 
rychloupínání rychle připojit 
a vyměnit různé pracovní nářadí, 
jako jsou zemní lžíce, paletizační 
vidle, vidle na hnůj a další.

Garance dlouhého 
pracovního nasazení

Velkoryse dimenzovaná palivová 
nádrž pojme úctyhodných 42 litrů. 
Takové množství poskytuje dostatek 
paliva pro celodenní práci.

Včetně efektivního řazení
S modelem L1-382 máte na výběr mezi dvěma osvědčenými 
převodovkami Kubota: hydrostatickou třístupňovou převodovkou, 
nebo manuální převodovkou s 8 rychlostmi vpřed a 4 zpět. Bez 
ohledu na volbu máte jistotu přesného řazení a optimálního využití.

Zaručený výkon hydrauliky
Pokud jde o výkon hydrauliky, L1-382 je v pohodě. 
Zadní tříbodový závěs Kat1 má zdvihový výkon 906 kg, což vám 
umožňuje vysoký stupeň variability s různým pracovním nářadím. 
Hlavní hydraulické čerpadlo s výkonem 30,6 l/min, zvládne snadno 
aplikace, které vyžadují větší hydraulický výkon a činí práci čelního 
nakladače vysoce efektivní.

Funkce

Nový atraktivní design
Traktor odráží novou konstrukční strategii společnosti Kubota, která 
kombinuje dynamický design s vynikající robustností.

Model Motor Výkon (ECE R120) HP Převodovka Provedení

L1-382 DW D1803-CR-E5 37,8 HST, třístupňová ROPS (zadní)

L1-382 DW D1803-CR-E5 37,8 Mechanická, 8V/4Z ROPS (zadní)


