KUBOTA-MINIKAIVUKONE

Tehokas ja
monipuolinen

Kubota U48-4:n vaativiinkin töihin riittävä teho ja monipuolisuus kaikissa olosuhteissa
tekevät siitä valmiin kaikkiin haasteisiin. Tämä edistyksellinen 4,7 tonnin kone on
suunniteltu toimimaan vakaasti ja tehokkaasti ahtaissakin tiloissa. Monikäyttöisyyttä
parantavat vakiovarusteena* olevat kaksi lisäpiiriä ja tarkka öljyvirtauksen säätö. Päivitetyn
kaivu- ja nostotehonsa sekä tasaisemman kulkunsa ansiosta tämä Kubota tarjoaa kaiken
tarvittavan.
*L- ja M-malleissa.

Kubotan alkuperäinen
suoraruiskutusmoottori
U48-4:n voimanlähteenä on Kubotan
vaikuttava 40,5 hv suoraruiskutusmoottori.
Sen teho on suunniteltu maksimoimaan
kaivu- ja nostokyky samalla kun melu- ja
tärinätaso on minimoitu.

Ei peräylitystä
Kubotan peräylityksetön rakenne on suuri
edistysaskel minikaivureissa. Ylivertainen teho,
huoleton 360° kääntö ja erinomainen vakaus
merkitsevät, ettei mikään rajoita ttyöskentelyäsi
edes ahtaissa paikoissa.

Kuormantunnistava hydraulijärjestelmä

Suurempi kaivuvoima

Kubotan edelleen kehitetty 1-pumppuinen kuormantunnistava
hydraulijärjestelmä varmistaa tasaisemman toiminnan kuormituksesta
riippumatta. Se mahdollistaa hydrauliöljyn virtauksen säädön
hallintavivun liikealueen mukaisesti.

U48-4 tarjoaa vaikuttavan kauhan kaivuvoiman, 3360 kgf. Sen tehokas
ja tasapainoinen varsi ja kauha mahdollistavat nopeamman kaivutyön
ja paremman tehokkuuden ankarissakin olosuhteissa.

Automaattivaihteisto

Optimoitu kohteen siistiminen

Automaattivaihteisto mahdollistaa ajonopeuden vaihtamisen nopealta
hitaalle alueelle automaattisesti vetovoiman ja maaston mukaisesti.
Tämä tekee puskulevyn käytöstä ja kääntymisestä tasaisempaa.

Puskulevyä on korotettu 410 mm asti, samalla levyn ja kauhan
reunan välinen rako on optimoitu. Tämä helpottaa työkohteen
siistimistä ja tasaamista.

* Puomin putoamisen estoventtiili on lisävaruste.

Suurempi puomin nostovoima

Monipuolinen hallinta

U48-4 tarjoaa suuremman puomin nostovoiman.

U48-4:ssä on vakiovarusteena kaksi lisäpiiriä (SP1 ja SP2*). Kummankin
piirin maksimivirtaaman asetukset ovat kätevästi säädettävissä
digitaalisesta paneelista. Lisätyökaluja tai mutkikkaita käsisäätöjä
ei tarvita.
*L- ja M-malleissa.

Tilava ja
mukava

U48-4:ssä mukavuutesi on aina etusijalla. Ylellisessä ohjaamossa on deluxe-istuin ja leveämpi
oviaukko, joka mahdollistaa helpomman pääsyn ohjaamoon ja sieltä pois. Turvaohjaamo (ROPS)
ja kuljettajan turvakatos (OPG, ISO10262) maksimoivat turvallisuuden. Entistäkin
helppokäyttöisemmät toiminnot parantavat käytettävyyttä merkittävästi.
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Helppokäyttöinen
A. Rannetuki
Huolellisesti suunniteltu rannetuki
helpottaa käyttöä ja vähentää
kuljettajan väsymistä.

B. Lisäpiirien (SP1 ja SP2*)
suhteellinen virtauksensäätö
Käytännölliset peukalokäyttöiset
katkaisimet mahdollistavat piirien

Ilmastointi*
SP1 ja SP2 helpon suhteellisen
virtauksensäädön.
*SP2 on vakiovarusteena L- ja M-malleissa.

C. Vakiovirtauksen
katkaisin (SP1)
Etusormella käytettävä katkaisin
mahdollistaa tasaista virtausta
vaativien erikoistoimintojen
helpon käytön.

Ilmankiertoa ohjaamossa on parannettu suuremmalla
jäähdytys-/lämmityslaitteella ja kuudella ohjaamon ilmasuulakkeella
kuljettajan mukavuuden takaamiseksi.
*Ilmastointi on vakiovarusteena
L-mallissa.

Uusi digitaalinen paneeli
Kubotan Intelligent Control -järjestelmän perinteitä seuraava uusi digitaalinen
paneeli tuo käytännöllisyyden kuljettajan sormenpäiden ulottuville.
Helppokäyttöiset painikkeet tarjoava digitaalinen paneeli sijaitsee
kuljettajasta katsoen oikealla edessä. Suurempi näyttöruutu parantaa
luettavuutta. Helpompi käyttö ja asetukset, helppolukuiset mittarit ja
varoitukset: pysyt aina selvillä kaivukoneesi toimintatilasta.
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Käyttöhistorian tallennus
U48-4 tallentaa käyttöhistorian automaattisesti.
Voit seurata jopa 90 käyttöpäivää taaksepäin
valitsemalla päivän sisäisestä kalenterista.

a. Käyttötuntimittari

e

b. Veden lämpötila
c. Kello
d. Polttoainemäärä
e. Moottorin käyntinopeus
Vakiotila

Huoltovälinäyttö

Varoitustila

Maks. lisäpiirin
virtausasetus (SP1 ja SP2)

Virta-avaimen
poistamismuistutus

Ajonestolaitteen aktivoinnin
LED-merkkivalo

Käyttöhistorian tallennus

Työlaitekuvakkeet

Lisäpiiri

Kauhan kippaus

Murskain

Tynnyritarrain Ruuvi

Koura

Pyörittäjä

Vesakkoleikkuri

Työlaitekuvakkeet

Kubotan oma ajonestolaite

Voit ohjelmoida jopa viisi virtaamaa eri työlaitteita varten
digitaalinäytön muistipaikkoihin. Ohjelmoidut asetukset on helppo
hakea seuraavaa työtä varten. Järjestelmässä on kahdeksan
esiasennettua lisälaitekuvaketta.

U48-4 on suojattu Kubotan johtavalla ajonestolaitteella. Moottori
käynnistyy vain järjestelmään ohjelmoiduilla avaimilla. Käynnistysyritys
vieraalla avaimella aiheuttaa hälytyksen. Uusia parannettuja ominaisuuksia
ovat virta-avaimen
poistamismuistutus käytön
jälkeen ja LED-merkkivalo
varkauksien torjumiseksi.

Esteetön
käsiteltävyys

Vaikka Kubota-kaivukoneesi edustaa uusinta tekniikkaa, sen huolto on tehty mahdollisimman
helpoksi. Kokonaan avautuvien taka- ja sivukansien ansiosta moottori, ohjausventtiilit ja eri
komponentit ovat helposti käsillä tarkastusta ja korjausta varten.

Moottorin huolto yhdeltä puolelta
Kubota on tehnyt rutiinihuollosta erittäin helppoa kokoamalla
moottorin tärkeimmät komponentit samalle puolelle, helposti
käsille. Moottori ja muut tärkeimmät komponentit voidaan
tarkastaa nopeasti ja helposti.

A. Ilmanpuhdistin

D. Polttoainesuodatin

B. Ilmanpuhdistimen ilmaisin

E. Käynnistin

C. Vedenerotin

F. Laturi
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Sivukannen alla

Akku

Työkalupakki

1-toiminen

2-toiminen
Ohjausventtiilit

Kolmannen piirin hydraulisen palautuksen valitsin

Vakiovarusteet
Turvajärjestelmä

Veden- ja öljynjäähdytin

Lisävarusteet
• Sivu-/taustapeilit (vasen, oikea ja taka)
• Mukiteline

Alavaunu

• 400 mm terästelat (+ 100 kg)
• Moottorin käynnistyksen turvajärjestelmä vasemmassa konsolissa
• Ajomoottori levyjarrulla
Moottori/polttoainejärjestelmä Turvajärjestelmä
• Kääntömoottori levyjarrulla
• Kaksielementtinen ilmansuodatin
• Kubotan oma ajonestolaite
• Putoamisen estoventtiili (puomi, varsi ja puskulevy)
• Sähköinen polttoainepumppu
• Kiinnike ja johdinsarja vilkkumajakkaa varten
• Joutokäyntiautomatiikka
Työvarusteet
• Vedenerotin tyhjennyshanalla
Muut
• Lisähydraulipiirien (SP1 ja SP2*) putket
varren päähän asti *L- ja M-malleissa.
• Erikoismaalaus tilauksesta
Alavaunu
• 2 työvaloa ohjaamon katolla ja 1 valo puomissa
• 400 mm kumitelat
• 1450 mm varsi
• 1 x telan ylätukipyörä
• 4 kaksilaippaista tukipyörää kummassakin telassa
Ohjaamo
• 2-nopeuksinen ajokatkaisin puskulevyn vivussa
• ROPS (turvaohjaamo, ISO 3471)
• Kaksi ajonopeutta, automaattivaihteisto
• OPG (kuljettajan turvakatos) taso 1
Lisäpiiri
Ilmastointi
Tyyppi
SP1/SP2
• Jousitettu kuljettajan istuin painonsäädöllä
Hydraulijärjestelmä
• Turvavyö
l/l
l
L
• Hydrauliikan pilot-toimiset hallintavivut rannetuilla • Paineenvaraaja
l/l
M
•
Hydraulipaineen
mittausyhteet
• Ajovivut polkimilla
•
Suora
ajopiiri
l/ S
• Ilmastointilaite *L-mallissa
• Kolmannen piirin hydraulinen palautus
• Ohjaamon lämmityslaite huurteenpoistolla
• Kuormantunnistava hydraulijärjestelmä
• Hätäpoistumisvasara
• Säädettävä lisäpiirien maksimivirtaus
• Kaasujousella kevennetty tuulilasi
(SP1 ja SP2)
*L- ja M-malleissa.
• 12 V pistorasia
•
Kaksi
lisäpiiriä
työlaitteille
• 2 kaiutinta ja radioantenni
• Lisäpiirin katkaisin (SP1) oikeassa hallintavivussa
• Radion asennuspaikka
• Lisäpiirin katkaisin (SP2) vasemmassa hallintavivussa
*L- ja M-malleissa.

Kunkin mallin
vakiovarusteet

TYÖALUE

TEKNISET TIEDOT
*Kumitelat/JPN-kauha

4775
0.14/0.12

Sivuhampailla

mm

600

Ilman sivuhampaita

mm

Nestejäähdytteinen dieselmoottori
kW/rpm

29.8/2200

PS/rpm

40.5/2200

Sylinterimäärä
mm

Poraus x iskunpit.

cc

2615

Kokonaispituus

mm

5330

Kokonaiskorkeus

mm

2550

Kääntönopeus

rpm

9.3

Kumitelojen leveys

mm

400

Raideleveys

mm

1990

Puskulevyn koko (leveys × korkeus)

mm

1960 × 410

Iskutilavuus

MPa (kgf/cm2)

22.0 (2245)

kN (kgf)

33.0 (3360)

deg

Maks. virtaama

70

MPa (kgf/cm2)

Maks. virtaama

20.6 (210)

1990
2500
1820

37

/min

Maks. hydraulipaine

Hydrauliöljysäiliö

70/55

/min

Maks. hydraulipaine

410 440

kN (kgf)

Kauha

2550

24.5 (250)

Varsi

Puomin kääntökulma (vas./oik)

Lisäpiiri
(SP2)

118.8

/min

Hydraulipaine

3770

Säätötilavuuspumppu

P1
Hydraulipumput Virtaama

Lisäpiiri
(SP1)

990

4
87 × 110

5440

Suurin teho
(ISO 9249 NET)

Maks.
kaivuvoima

625

V2607-DI

Tyyppi
Moottori

815

550

Malli

MPa (kgf/cm2)

3380
2670

Kauhan
leveys

1960

kg
m3

1960

Työpaino (ohjaamo/115 kg kauhalla)
Kauhan tilavuus, vakio SAE/CECE

20.6 (210)
45/79

tankki/täyttö

Polttoainesäiliö

5330

68
Matala

Maks. ajonopeus

km/h

Korkea

2.8

km/h

4.9

kPa (kgf/cm2)

Pintapaine

27.0 (0.275)

mm

Maavara

310

5710
5850

1450 mm varsi
Yksikkö: mm

NOSTOKYKY
Ohjaamo, kumitelat kN (tonnia)

Nostokohdan
korkeus

kN (ton)

Nostokohdan säde (min.) Nostokohdan säde (1.5m)
Etupään yli
Puskulevy ylh. Puskulevy alh.

Sivulta

Etupään yli
Puskulevy ylh. Puskulevy alh.

Sivulta

Nostokohdan säde (2m)
Etupään yli
Puskulevy ylh. Puskulevy alh.

Sivulta

Nostokohdan säde (3m)
Etupään yli
Puskulevy ylh. Puskulevy alh.

Sivulta

Nostokohdan säde (4m)
Etupään yli
Puskulevy ylh. Puskulevy alh.

Sivulta

Nostokohdan säde (max.)
Etupään yli
Puskulevy ylh. Puskulevy alh.

Sivulta

8.1 (0.83) 7.9 (0.80) 6.7 (0.69) 8.3 (0.85) 6.3 (0.64) 5.4 (0.55)

3m
2m

12.1 (1.24) 12.1 (1.24) 10.1 (1.03) 9.3 (0.95) 7.6 (0.78) 6.5 (0.66) 8.4 (0.86) 5.4 (0.55) 4.7 (0.47)

1m

16.4 (1.67) 11.3 (1.15) 9.3 (0.95) 10.9 (1.11) 7.3 (0.74) 6.2 (0.63) 8.7 (0.89) 5.2 (0.53) 4.4 (0.45)

0m

17.9 (1.83) 10.9 (1.11) 8.9 (0.91) 11.8 (1.20) 7.1 (0.72) 6.0 (0.61) 9.1 (0.92) 5.4 (0.55) 4.6 (0.47)

-1m

20.4 (2.08) 20.4 (2.08) 20.4 (2.08) 21.5 (2.19) 22.9 (2.34) 17.5 (1.78) 26.5 (2.70) 22.9 (2.34) 17.5 (1.78) 16.7 (1.70) 10.8 (1.10) 8.9 (0.91) 11.1 (1.13) 7.0 (0.71) 5.9 (0.60) 9.4 (0.96) 6.2 (0.63) 5.3 (0.54)

-2m

36.8 (3.75) 36.8 (3.75) 36.8 (3.75) 29.3 (2.99) 19.9 (2.03) 18.0 (1.83) 19.9 (2.03) 19.9 (2.03) 18.0 (1.83) 12.1 (1.24) 11.1 (1.13) 9.1 (0.93)

-3m

Nostokohdan säde
Kääntökulma

Huomaa
* Nostokyvyt perustuvat standardiin ISO 10567 eivätkä ylitä 75 % koneen staattisesta
kippauskuormasta tai 87 % hydraulisesta nostokyvystä.
* Kaivukoneen kauha, koukku, lenkki ja muut nostovälineet eivät sisälly tähän taulukkoon.
* Standardit EN 474-1 ja EN 474-5 edellyttävät koneen varustamista puomin putoamisen
estoventtiilillä ja ylikuormasta varoittavalla summerilla materiaalinkäsittelyä varten.

Nostokohdan korkeus

Nostokohta

* Työalueet Kubotan vakiokauhalla, ilman pikakytkintä.
* Varaamme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

¬Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä esitekuvia.
Kaivukoneella työskentelyn aikana on käytettävä suojavaatetusta ja henkilönsuojaimia paikallisten lakien ja turvallisuusmääräysten mukaisesti.
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