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Kubota ST to godny następca cenionego miniciągnika STV. Jego uniwersalność powoduje, że może 
on wykonywać prace za co najmniej kilka innych maszyn. Legendarna jakość i niezawodność pro-
duktu mają tutaj również niemałe znaczenie. Zwrotność, kompaktowe wymiary oraz niezliczona ilość 
pasujących osprzętów powodują, że ten miniciągnik jest bezkonkurencyjny w swojej klasie.

Oszczędne i wydajne 
silniki
Wysokoprężne jednostki napędowe marki 
Kubota są znane ze swoich doskonałych 
osiągów oraz wysokiej niezawodności, co 
pozwala stosować je do najróżniejszych 
zadań. 
Charakterystyczna dla nich jest dostęp-
ność maksymalnego momentu obrotowego 
już przy niskiej prędkości obrotowej silnika. 
Silniki Kubota cechuje również niski po-
ziom hałasu oraz wibracji. 

A.	 Sterowanie	tylnymi	wyjściami	hydraulicznymi
B.	 Wybór	prędkości	wałka	odbioru	mocy
C.	 Sterowanie	tylnym	podnośnikiem
D.	 Załączania	tylnego	wałka	odbioru	mocy
E.	 Dźwignia	gazu	ręcznego

F.	 Załączanie	międzyosiowego	wałka	odbioru	mocy
G.	 Załączanie	napędu	na	cztery	koła
H.	 Regulacja	położenia	kolumny	kierownicy
I.	 Tempomat
J.	 Dźwignia	reduktora

KLIMATYZACJA
Przemyślane rozmieszczenie nawiewów gwarantuje 
optymalne przewietrzanie kabiny. Dzięki temu operator 
może liczyć na komfortową temperaturę we wnętrzu o 
każdej porze roku.  

* zależnie od ogumienia

Zintegrowana kabina
Oryginalne kabiny oferowane do serii ST zostały zaprojektowane razem z miniciągnikami. Dzięki temu uzyskano bardzo 
przestronne i ciche miejsce pracy. Konstrukcja oparta na czterech słupkach oraz duże powierzchnie szklane gwarantują 
operatorowi wyjątkowo dobrą widoczność. 

KOMPAKTOWE WYMIARY I OGRANICZONA MASA 
WŁASNA
Kubota znana jest na całym świecie z wysokich osiągów przy 
kompaktowych wymiarach i ekstremalnej zwrotności.   
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Wytrzymały, niezawodny i uniwersalny

PRZEJRZYSTA  
DESKA ROZDZIELCZA
Nowoczesne wskaźni-
ki zostały ergonomicz-
nie rozmieszczone, więc 
wszystkie ważne informa-
cje o pracy maszyny dają 
się szybko odczytać. 

WYSOKA PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 
Prędkość maksymalna wynosi aż 34 km/h już 
na standardowym ogumieniu do jazdy po tra-
wie. To najwyższy poziom wśród maszyn tej 
klasy. Dzięki temu operator szybciej dociera na 
miejsce pracy i ma szansę wykonać ją w krót-
szym czasie.

ROZBUDOWANY UKŁAD HYDRAULICZNY 
Już w wyposażeniu standardowym ciągniki serii ST 
posiadają trzy sekcje hydrauliczne – 1x jednostron-
nego działania i 2x dwustronnego działania.

WYPROFILOWANA 
MASKA I WYDAJNE 
REFLEKTORY
Jednoczęściowa maska silnika 
gwarantuje optymalną widocz-
ność sytuacji przed miniciągni-
kiem, dając też szybki i prosty 
dostęp do elementów eksplo-
atacyjnych. Silne reflektory 
dbają o optymalne oświetlenie 
podczas pracy w nocy.

WYDAJNY ALTERNATOR
Alternator o mocy 60A w wersji 
kabinowej gwarantuje duże re-
zerwy nawet przy pracy zimą.

GNIAZDKO 12V (wersja kabinowa)
W celu zasilania zewnętrznych urządzeń mo-
dele kabinowe są wyposażone w przydatne 
gniazdko elektryczne.

34
km/h

Niezrównana zwrotność
Dzięki naszemu systemowi zacieśniania skrętu  
Bi-Speed Turn maszyny serii ST są zwrotniejsze niż 
konkurencja, a jednocześnie chronią powierzchnię 
trawnika i ograniczają zużycie opon.

Zawracanie z włączonym  
systemem Bi-Speed Turn

Zawracanie 
bez Bi-Speed Turn
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Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Szeroki wachlarz akcesoriów

ŁADOWACZ CZOŁOWY 
KUBOTA LA454ST
Ładowacz LA454ST został 
zaprojektowany z myślą o mi-
niciągnikach serii ST. Wysoki 
udźwig ułatwia pracę, a za-
okrąglone ramiona ładowacza 
dają optymalną widoczność. 

PROWADZENIE 
RÓWNOLEGŁE
System ten utrzymuje stały 
kąt nachylenia narzędzia za-
montowanego na ładowaczu, 
Dzięki temu zawartość łyżki 
nie wysypuje się, a praca z wi-
dłami do palet także staje się 
prostsza.

SZYBKOSPRZĘG 
(opcja)
Moduł szybkosprzęgu ułatwia 
montaż i demontaż narzędzi 

TRZECIA SEKCJA 
HYDRAULICZNA (opcja)
Funkcja ta ułatwia korzystanie 
np. z chwytaka 

STEROWANIE ZA 
POMOCĄ JEDNEJ 
DŹWIGNI
Opcjonalny system sterowania 
aż do trzech sekcji hydraulicz-
nych za pomocą jednej dźwi-
gni czyni obsługę narzędzi 
zawieszonych na ładowaczu 
łatwą i komfortową. Razem z 
trzema sekcjami hydrauliczny-
mi z tyłu operator ma do dys-
pozycji nawet sześć sekcji.

MODEL ST34CAB ST37CAB ST40ROPS ST40CAB

Hydrostat

SILNIK

Producent Kubota 

Typ E-TVCS, chłodzony cieczą, Diesel

Moc silnika wg ECE-R24 kW (KM) 23,6 (32,1) 25,9 (35,2) 27,3 (37,1)

Maksymalna moc silnika wg SAE (brutto) kW (KM) 24,9 (33,9) 27,3 (37,1) 28,7 (39,0) 

Liczba cylindrów 3

Średnica tłoka i skok mm 87X92,4 87X102,4

Pojemność silnika cm3 1647 1826

Obroty nominalne 1/min 2700

Tłumik Zintegrowany 

Filtr powietrza Suchy filtr papierowy

Pojemność zbiornika paliwa L 29,5

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Napęd 4x4

Liczba biegów 3 zakresowy Hydrostat

System zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn Standard

Blokada mechanizmu różnicowego Standard

Hamulce Tarczowe w kąpieli olejowej

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (ZALEŻNIE OD OGUMIENIA)

Do przodu km/h 34

Do tyłu km/h 26

WAŁKI ODBIORU MOCY

Tylny WOM

Typ Niezależny 

Obroty 1/min 540/540E (opcja 540/1000)

WOM międzyosiowy

Obroty 1/min 2500

Wał przedni (opcja) obroty 1/min 1000

HYDRAULIKA

Wydajność pompy L/min 30,6 (dodatkowo wspomaganie kierownicy 18,6 )

Regulacja tylnego podnośnika Pozycyjna 

Udźwig na końcach ramion tylnego podnośnika kg 1150

Tylny podnośnik Kat. I

Układ kierowniczy Hydrauliczne wspomaganie

Wyjścia hydrauliczne Tył 3 pary (2 podwójne, 1 pojedyńczy) opcja 3 przód 

WYMIARY I WAGA
Długość całkowita (wraz z 3-punktowym układem 
zawieszenia) mm 2940

Całkowita szerokość (zależnie od ogumienia) mm 1185-1420

Całkowita wysokość (zależnie od ogumienia) mm 2145-2175

Rozstaw osi mm 1610

Promień zawracania (z hamulcem) m  2,5

Użyteczne warianty ogumienia Ogumienie do trawy / ogumienie rolnicze 

Waga (zależnie od wyposażenia) kg 1275
Kabina (wersja CAB) - przestronna kabina , oparta na 4 słupkach, z ogrzewaniem, klimatyzacją z recyrkulacją powietrza, fotel 
pneumatyczny.
Wycieraczka przedniej szyby, przystosowanie do montażu radia, ogrzewanie tylnej szyby, tempomat, 2 gniazda 12V

#Dane techniczne
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