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Mały rozmiar 
i niska waga 
gwarantujące 
doskonałe 
osiągi

Ciągniki serii BX są mniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika niż 
typowe maszyny tego rodzaju. Oferujemy je w wersji z kabiną lub z 
ramą ROPS. Płaski pokład operatora i świetna ergonomia zapewniają 
łatwy dostęp do wszystkich elementów sterowania. Ponadto, tempomat 
instalowany w standardzie sprawia, że seria BX daje maksymalną 
wygodę przy koszeniu trawników o dużych powierzchniach. 

Komfort, który wygrywa na każdym polu
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Nawet jeśli Twój świeżo skoszony trawnik posłuży za boisko do piłki nożnej, 
dostępny w przystępnej cenie, kompaktowy i lekki ciągnik serii BX231 lub 
BX261 pomoże Ci szybko przywrócić go do doskonałego stanu. Maksymalna 
wydajność, szeroki wachlarz korzyści i konkurencyjna cena - oto znaki 
rozpoznawcze serii BX. 

Prawdziwy gracz zespołowyZyskaj więcej 
czasu dla   
rodziny
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Stworzony, 
by czynić 
Twoje życie 
piękniejszym

Lekkie ciągniki serii BX doskonale sprawdzają 
się przy pracach porządkowych lub związanych z 
zagospodarowaniem terenu i zieleni. Po dwie pary 
złączy hydraulicznych z przodu i tyłu pojazdu zapewniają 
imponującą wszechstronność i możliwość zastosowania 
wielu akcesoriów - od ładowaczy czołowych po agregaty 
koszące i systemy zbierania trawy z wysokim wysypem.

Sposób na relaksujące dni w ogrodzie
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Niezawodny i wytrzymały ciągnik serii BX 
gwarantuje znakomitą jakość w konkurencyjnej 
cenie zarówno użytkownikom komunalnym, 
komercyjnym jak i prywatnym. Seria BX idealnie 
sprawdza się przy czyszczeniu placów zabaw, 
odśnieżaniu, pielęgnacji terenów zielonych 
czy pracach z wykorzystaniem ładowacza 
czołowego – zawsze można na nią liczyć.

Moc, która daje radość

Nowa   
generacja 
osiągów   
i jakości
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Imponująca wszechstronność 
Wydajny i oszczędny silnik, solidna hydrostatyczna  
skrzynia biegów i wyjątkowo wytrzymała rama 
zapewniają najwyższą produktywność. Dzięki małym 
rozmiarom ciągnik może efektywnie pracować na małych 
obszarach i w narożnikach, a dzięki niskiej wadze nie 
niszczy trawnika.

BX231/261 jest mniejszy niż standardowe ciągniki i łatwiejszy w 
obsłudze. Jego wysoka wydajność i wszechstronność sprawiają, 
że doskonale radzi sobie z trudnymi i wymagającymi pracami 
ogrodowymi, porządkowymi i pielęgnacją terenów zielonych.

Zwrotny,       
kompaktowy      
pomocnik 

#Najważniejsze zalety
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Łatwy w utrzymaniu
Jednoczęściową maskę można całkowicie unieść, a 
dostęp do istotnych podzespołów nie wymaga użycia 
narzędzi. Dzięki temu codzienna obsługa to pestka.

Kompaktowy, zwrotny, przyjazny dla podłoża 
Ciągniki BX231/261 mają wymiary standardowych 
kosiarek samojezdnych i są imponująco zwrotne, nawet 
na bardzo ograniczonych przestrzeniach. Dzięki małym 
rozmiarom ciągnik może efektywnie pracować na małych 
obszarach lub w narożnikach, a dzięki niskiej wadze 
podstawowej nie niszczy delikatnych trawników. Nie daj 
się jednak zwieść ich niewielkim gabarytom – te ciągniki 
mają dużo mocy i radzą sobie z całą gamą zadań  
i wyzwań.

Czy wiesz, że... 
  
Czy wiesz, że firma Kubota 
produkuje własne silniki i jest 
światowym liderem na rynku 
przemysłowych silników Diesla o 
mocy poniżej 100 KM? Na pewno 
zaskoczyłoby Cię, jakie maski 
kryją silniki Kubota. Za sukcesem 
tych silników stoi najwyższa 
jakość i wydajność.

Jeden silnik,   
wiele zalet

Firma Kubota to jeden z wiodących światowych producentów silników 
Diesla w tym segmencie. Jednostki napędowe Kubota gwarantują 
sprawdzoną jakość i niezawodność, a także przydatne rezerwy mocy. 
Zadziwiają także niższym poziomem emisji spalin, obniżonym zużyciem 
paliwa i płynną pracą.

Mocne źródło napędu
Ciągniki BX231/261 napędzane są przez sprawdzone 
silniki Kubota o wysokiej wydajności. Pod maską BX231 
znajduje się ekonomiczny Diesel 17 kW (23 KM),  
a w BX261 - 19 kW (26 KM). Ten trzycylindrowy tytan 
pracy daje niesamowite możliwości, zważywszy na jego 
niewielkie rozmiary – dzięki niemu poradzisz sobie nawet  
z najtrudniejszymi zadaniami. 

#Silnik

Solidny i wytrzymały
Maska i błotniki wykonane zostały z trwałego materiału 
odpornego na wstrząsy, wgniecenia i inne uszkodzenia, 
dzięki czemu ciągnik BX przez długi czas wygląda równie 
dobrze jak pracuje.
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Wybierz prędkość i przejmij kontrolę
Hydrostatyczna przekładnia w ciągnikach BX umożliwia 
szybkie zmiany kierunku i prędkości za pomocą płynnie 
działającego pedału. Ten sposób obsługi zaprojektowano 
dla zapewnienia komfortowego i bezpiecznego 
środowiska pracy.

Duże wyzwania nie sprawią Ci problemu
Znajdujący się w standardowym wyposażeniu ciągników 
BX tempomat sprawia, że koszenie dużych terenów 
z zachowaniem stałej prędkości jest łatwe i wygodne. 
Automatycznie utrzymuje on ustawioną przez Ciebie 
prędkość na stałym poziomie. Ty możesz zdjąć nogę z 
pedału i cieszyć się pełnym komfortem. 

Sprawna jazda i manewrowanie 
Nawet w najbardziej wymagających warunkach koszenie 
można wykonać szybko i precyzyjnie. Płynne manewry 
pomiędzy drzewami i w innych wąskich przestrzeniach 
są dowodem na to, że te maszyny to coś więcej niż tylko 
zwyczajne ciągniki ogrodowe. Ich dodatkową zaletą jest 
kompaktowy rozmiar i niska masa robocza chroniące 
przed niszczeniem trawników w trakcie pracy. 

Stworzona z myślą  
o najwyższej       
produktywności
Modele BX231 i BX261 to niezawodni partnerzy w pracach związanych  
z koszeniem dużych parków lub zimowym utrzymaniem dróg, zadaniach 
ogrodniczych czy pielęgnacji terenów zielonych. Ich solidna hydrostatyczna 
skrzynia biegów i wyjątkowo wytrzymała rama zapewniają doskonałą 
wydajność.

#Skrzynia biegów
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Regulacja kierownicy
Regulowaną kierownicę można z 
łatwością dopasować do wzrostu i 
sylwetki operatora. Ta funkcja przydaje się 
zwłaszcza w sytuacji, gdy jeden ciągnik 
obsługiwany jest przez kilka osób.

Idealny przy ograniczonej wysokości
Ciągniki są wyposażone w składaną 
ramę ROPS. Jest to niewątpliwa 
zaleta podczas pracy w miejscach o 
ograniczonej wysokości, np. w garażach, 
wiatach czy szklarniach.

Ochrona i wygoda przez cały rok
Wielogodzinna praca z ciągnikiem bez kabiny  
w deszczowe lub zimowe dni może być nie lada 
wyzwaniem. Z tego względu oba oba modele w serii BX 
są również dostępne w wersji z kabiną, odpowiedniej 
do wykonywania zadań przy każdej pogodzie przez 
cały rok. Obszerna, komfortowa kabina, zapewnia 
odpowiednią izolację dźwiękową, doskonałą widoczność 
i dobre ogrzewanie. Przednie i tylne dysze wentylacyjne 
gwarantują odpowiedni obieg powietrza. Całkowita 
wysokość ciągnika w wersji kabinowej nie przekracza 2 m, 
dzięki czemu możesz nimi wjechać do niskich garaży czy 
na wielopoziomowe parkingi.

#Kabina/ROPS

Większa kontrola, 
większy komfort, 
więcej przestrzeni
Wsiądź i ciesz się jazdą – do tego stworzone są ciągniki BX. Wszystkie 
informacje potrzebne do bezpiecznego i sprawnego korzystania   
z maszyny znajdziesz na  nowoczesnymi czytelnym panelu sterowania. 
Tapicerowany, wygodny fotel, regulowana kierownica i dużo miejsca   
na nogi to cechy, które zapewniają najwyższy komfort i produktywność.

Obszerny pokład operatora
Płaska podłoga z łatwo dostępnymi elementami 
sterowania jest przestronna i wygodna.

Wygodny fotel
W standardowym wyposażeniu znajduje się 
amortyzowany mechanicznie fotel z wysokim oparciem 
i regulowanymi podłokietnikami, który zapewnia pełny 
komfort jazdy i pracy. Szczególnie, że operator może 
go dopasować do swojego wzrostu i sylwetki. Jeszcze 
większą wygodę daje opcjonalna wersja deluxe, czyli 
fotel z zawieszeniem pneumatycznym. 

Łatwo dostępne informacje
Wszystkie ważne dane wyświetlane są na czytelnym 
i intuicyjnym panelu sterowania. Dzięki temu obsługa 
ciągnika jest bezproblemowa, sprawna i bezpieczna. 
Wystarczy jeden rzut oka, aby sprawdzić najważniejsze 
funkcje i stan maszyny.
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Duży prześwit
Jeśli często pracujesz na wymagającym 
terenie, kamienie, gałęzie i inne 
przeszkody mogą Ci utrudniać jazdę. 
Niekiedy trzeba pokonywać też 
krawężniki. Dla ciągników BX to żaden 
problem. Duży prześwit sprawia, że 
możesz poczuć się pewnie za kierownicą, 
nie martwiąc się o uszkodzenia.

#Hydraulika i WOM

Swoboda  
działania w każdych 
warunkach
Dzięki przedniemu niezależnemu wałkowi odbioru mocy ciągniki serii 
BX mają trzy osobne miejsca montażu i napędu. Sprawia to, że stają się 
jeszcze bardziej wielozadaniowe, a czas instalacji osprzętów jest krótszy. 
Wydajny tylny trzypunktowy układ zawieszenia umożliwia korzystanie z 
szerokiej gamy narzędzi oferowanych przez firmę Kubota. Ponadto, duży 
prześwit daje możliwość pracy na terenach niedostępnych dla innych 
ciągników kompaktowych.

Duży udźwig dla wszechstronnych zastosowań 
Ciągniki BX posiadają solidny, hydrauliczny trzypunktowy 
układ zawieszenia kategorii I. Udźwig 550 kg pozwala  
na zamontowanie szerokiej gamy narzędzi.

Całoroczna praca
Przedni WOM otrzymuje napęd bezpośrednio z 
silnika.  Ciągniki mają dzięki temu trzy osobne punkty 
umożliwiające montaż akcesoriów. Sprawia to że 
ciągnik może pracować w każdych warunkach, przez 
cały rok. Do zastosowania narzędzi przednich nie jest 
konieczny demontaż kosiarki międzyosiowej. Pozwala 
to na przykład na użycie szczotki montowanej z przodu 
od razu po zakończeniu koszenia, bez konieczności 
przezbrajania ciągnika.
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KROK 5 
Złóż najazdy, podnieś agregat     
i rozpocznij pracę!

KROK 4 
Połącz WOM, używając wałka napędowego,     
a następnie zablokuj kółka podporowe.

Wytrzymały wał napędowy
Wał napędowy BX231/261 płynnie 
przekazuje moc z międzyosiowego 
WOM do agregatu koszącego. W 
przeciwieństwie do napędu pasowego 
nie ma ryzyka ślizgania, a wymagane 
czynności konserwacyjne są ograniczone 
do minimum.

Łatwy montaż i demontaż  
Agregaty koszące typu Easy-Over możesz 
łatwo zamontować i zdemontować, dzięki 
czemu oszczędzasz czas i wysiłek.

Model kosiarki międzyosiowej RCK48-23BX-EU-F RCK48R-23BX-EU RCK54-23BX-EU-F RCK60B-23BX-EU-F

Rodzaj Wyrzut boczny Wyrzut tylny Wyrzut boczny

Liczba noży 3

Sposób montażu Mocowany na podnośniku TUZ Zawieszony niezależnie

Szerokość cięcia mm 1219 1372 1524

Wysokość cięcia mm 25 –102

Regulacja wysokości cięcia Pokrętło na pokładzie operatora

Waga kg 75 95 115

152,4 mm

#Agregat koszący

Doskonale 
dopasowane 
narzędzia
Wykonanie każdego zadania – czy jest to transport, koszenie czy lekka 
uprawa gleby – staje się łatwiejsze i szybsze poprzez zastosowanie 
odpowiednich narzędzi oferowanych do ciągników serii BX. Akcesoria 
te można szybko zamontować i zdemontować, co usprawnia pracę. 
Najlepszym przykładem są agregaty koszące typu Easy-Over.

Rekordowo szybki montaż i demontaż
Agregaty koszące typu Easy-Over do ciągników BX, 
dostępne w szerokościach roboczych 137 cm i 152 
cm, są odpowiednie do każdego rodzaju koszenia. Ich 
dużą zaletę stanowi łatwy i szybki montaż i demontaż. 
Najpierw rozłóż zintegrowane najazdy i odblokuj tylne 
kółka podporowe. Przejedź przez agregat koszący. 
Zapnij elementy mocujące agregatu oraz wałek 
napędowy. Złóż najazdy, podnieś agregat i możesz 
zaczynać pracę!

Standardowy agregat koszący  
Trzynożowy agregat ma dużą szerokość roboczą,  
dzięki czemu można skosić więcej trawy podczas 
jednego przejazdu. Kosiska do BX231/261 dostępne są  
w szerokościach roboczych 122, 137 i 151 cm.

Duży prześwit
Prześwit w agregacie koszącym Easy-Over wynosi 
152,4 mm – to najlepszy wynik w jego klasie. Dzięki tak 
dużemu prześwitowi nawet z zamontowanym agregatem 
z łatwością pokonasz przeszkody.

Łatwa regulacja wysokości koszenia
Aby zmienić wysokość koszenia wystarczy obrócić  
pokrętło - możesz wybrać wysokości w przedziałach  
co 6 mm.

KROK 3 
Zapnij elementy mocujące przy  
pomocy łatwej w użyciu tylnej blokady.

KROK 2 
Przejedź przez agregat koszący.

KROK 1
Rozłóż zintegrowane najazdy   
i odblokuj kółka podporowe.

ZABLOKUJ
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Model BX231 BX261

Silnik

Typ Chłodzony cieczą, 3 cylindrowy

Model D902-E4-BX-3EU D1005-E4-BX-3EU

Moc przy 3200 obr/min KM (kW) 23, 3 (17,1) 25,5 (18,8)

Moc na tylnym WOM przy 3200 obr/min KM (kW) 17,9 (13,2) 19,7 (14,5)

Pojemność silnika cm3 898 1001

Pojemność zbiornika paliwa l 25

Przeniesienie napędu

Rodzaj przekładni Hydrostatyczna (HST), 2 zakresowa 

Napęd 4x4 załączany mechanicznie 

Hamulce Tarczowe mokre

WOM Sprzęgło niezależne, mokre

Tylny STD (540 obr/min)

Międzyosiowy STD (2500 obr/min)

Hydraulika

Wydajność pompy l/min 24

Tylny TUZ Kategoria I

Udźwig tylnego TUZ kg 550

Układ kierowniczy Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy

Rozmiar opon

Przód 18 × 8,5 –10

Tył 26 × 12 –12

Prędkość maksymalna (koła trawiaste)

Do przodu km/h 0 – 13,5

Do tyłu km/h 0 – 10,5

Wymiary

Długość z tylnym TUZ mm 2425

Szerokość mm 1145

Wysokość z ramą ROPS mm 2110

Rozstaw osi mm 1400

Prześwit (oś przednia) mm 225

Rozstaw kół Przód mm 930

Tył mm 820

Promień zawracania (bez hamulców) m 2.3

Masa traktora kg 650

#Dane techniczne

Ładowacz czołowy model LA243EC-1

Max. wysokość podnoszenia 
(w punkcie obrotu łyżki)

mm 1810

Wysokość opróżniania łyżki mm 1333

Zasięg wysypu przy maksymalnym uniesieniu mm 735

Kąt opróżniania łyżki stopni 45

Zasięg przy łyżce na poziomie gruntu mm 1390

Kąt napełniania łyżki stopni 29

Głębokość nagarniania mm 120

Wysokość (założony ładowacz) mm 990

Szerokość łyżki mm 1219

LA243EC-1

Maksymalny udźwig 
(500 mm przed punktem obrotu łyżki)

kg 235

Siła zrywająca (500 mm przed punktem obrotu) N 4410

Czas podnoszenia na pełną wysokość s 3,5

Czas opuszczania s 2,7

Czas napełniania łyżki s 2,4

Czas opróżniania łyżki s 1,7

Wydajność hydrauliki ładowacza l/min 14

Średnica siłownika podnoszącego mm 40

Średnica siłownika pochyłu łyżki mm 65

Pojemność łyżki m3 0,14

#Ładowacz czołowy

Solidny, wszechstronny 
ładowacz czołowy
Firma Kubota stworzyła ładowacz czołowy specjalnie z myślą o 
ciągnikach BX. Jego zastosowanie zapewnia szybkie i wykonywanie prac 
załadunkowych. Montaż i demontaż nie wymaga użycia narzędzi, przez co 
bez trudu możesz przechodzić od pracy z ładowaczem do pracy z innymi 
narzędziami przednimi.

Wyprofilowana rama ładowacza
Wyprofilowana rama ładowacza doskonale pasuje do 
maski ciągnika. Spójny wygląd to nie jedyna korzyść – 
taka rama daje również optymalną widoczność obszaru 
roboczego.

Chronione przewody hydrauliczne
Przewody hydrauliczne znajdują się wewnątrz ramy łado-
wacza BX. Rozwiązanie to ma dwie zalety: zapobiega ich 
uszkodzeniu i poprawia widoczność.

Łatwy montaż i demontaż
Ładowacz czołowy posiada wbudowane wsporniki ułat-
wiające jego montaż i demontaż.

Praktyczna przednia osłona
Elegancką przednią osłonę możesz złożyć,   
aby nie przeszkadzała w podnoszeniu maski ciągnika.
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