
ST  STW40
K U B O TA - D I E S E LT R A K T O R I

Suuri teho, ylivertainen luotettavuus ja maksimimukavuus yhdistettynä 
kompakteihin mittoihin ja äärimmäiseen ketteryyteen.
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Kubota on maailman johtava pientraktoreiden valmistaja. 
Suuri teho yhdistettynä kompaktiin rakenteeseen ja äärimmäiseen 
ketteryyteen auttavat tekemään työstäsi tehokkaampaa.
* Leveys ja korkeus riippuvat rengastuksesta.

Koe teho ja 
mukavuus aivan 
uudella tasolla.
Ergonominen Kubota STW40:
Helppokäyttöinen ja erittäin luotettava 
pientraktori, joka soveltuu nopeutensa, 
ketteryytensä ja suorituskykynsä ansiosta 
moniin eri tehtäviin viheralueiden hoidosta 
lumitöihin ja etukuormaajakäyttöön.
Erityisen tilava ja mukava ohjaamo tarjoaa 
jo vakiovarusteilla maksimimukavuuden ja 
vertaansa vailla olevan näkyvyyden.

STW-40



KUBOTA-DIESELMOOTTORIT

Kubota-dieselmoottorit tunnetaan poikkeuk-
sellisesta tehostaan ja luotettavuudestaan. Ne 
soveltuvat hyvän ja luotettavan suorituskykynsä 
ansiosta monenlaisiin käyttöolosuhteisiin. Niissä 
riittää tehoreserviä raskaimpiinkin töihin. Niille on 
ominaista myös nopea vääntömomentin nousu, 
josta on erityistä hyötyä pienillä käyntinopeuksilla 
työskenneltäessä. Optimaalinen melun- ja täri-
nänvaimennus miellyttää kuljettajaa – erityisesti 
pitkien työpäivien aikana.

Poikkeuksellisen tehokkaita, 
poikkeuksellisen luotettavia.

SUURI
TEHO



KUBOTA-DIESELMOOTTORIT
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16
29

 m
m
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INTEGROITU OHJAAMO

12 V  
(oh�jaamoversioissa)

TAKALASINLÄMMITIN 
JA 
TAKALASINPYYHIN

 PISTORASIA

ILMASTOINTILAITE

STW40-kiinteistötraktorissa on integroitu 
ohjaamo, mikä käytännössä tarkoittaa 
tilavampaa ja meluttomampaa työpaik-
kaa. 4-pilarirakenne yhdessä reilun-
kokoisten lasipintojen kanssa tarjoaa 
loistavan näkyvyyden ympäristöön ja 
työlaitteisiin.

Ohjaamon muoto ja ergonomisesti 
sijoitetut ilmasuulakkeet mahdollistavat 
optimaalisen ilmavirran. Vuodenajasta 
ja säästä riippumatta – mukava työym-
päristö on taattu.

Poikkeuksellista tässä luokas-
sa: takalasinlämmitin vakiona ja 
takalasinpyyhin lisävarusteena.

Ohjaamon muita  
vakiovarusteita:
• Työvalot edessä ja takana
• Kaiuttimet ja antenni 
   (radiovalmius)

Lisävarusteet:
• Radio/CD-soitin

12 V pistorasia on vakiova-
rusteena matkapuhelimen ja 
muiden pienten sähkölaitteiden 
lataamista varten.

Työpaikka: 
ergonominen, mukava ja tilava.



34 
km/h

KONEPEITTO JA 
AJOVALOT

12 V PISTORASIA 
(ohjaamoversioissa)

VOIMAKAS HYDRAULIIKKA

TEHOKAS
LATURI 

MITTARISTO

KORKEA SIIRTOAJONOPEUS

LISÄHYDRAULIPIIRIT

Nykyaikaiset mittarit on 
sijoitettu hyvin näkökent-
tään, joten kaikki tär-
keimmät toimintatilat on 
helppo lukea.

Huippunopeus on jo vakiona olevilla  
nurmikkorenkailla 34 km/h – luokkansa korkein. 
Pääset nopeammin työkohteeseen ja säästät 
aikaa itse työtä varten.

STW40:ssä on va-
kiovarusteena kolme 
takahydrauliikan piiriä 
(1x yksitoiminen,  
2x kaksitoiminen).

Yksiosainen ja viisto konepeitto 
antaa optimaalisen näkyvyy-
den etualueelle ja mahdollistaa 
nopean ja helpon pääsyn huolto-
kohteisiin. Ajovalot varmistavat 
optimaalisen valaisun pimeän 
aikaan.

49 l/min kokonaiskapasiteetin 
ansiosta hydrauliikka tarjoaa hyvät 
voimareservit.

Ulkoisten laitteiden virran-
syöttöä varten on käytettä-
vissä 3-napainen pistorasia.

Ohjaamoversioiden 60 A 
laturi antaa hyvän tehore-
servin myös talvikäyttöä 
varten.

Vankka, luotettava ja monikäyttöinen.



34 
km/h

KONEPEITTO JA 
AJOVALOT

12 V PISTORASIA 
(ohjaamoversioissa)

VOIMAKAS HYDRAULIIKKA

TEHOKAS
LATURI 

MITTARISTO

KORKEA SIIRTOAJONOPEUS

LISÄHYDRAULIPIIRIT

TAKA-/ETU-/
KESKIVOIMANOTTO

ITSENÄISET VOIMANOTOT

BI-SPEED
-OHJAUS

HYDROSTAATTINEN 
OHJAUS

VAKIONOPEUDEN
 SÄÄDIN

Pedal bedienen zu müssen.

Kaksinopeuksinen takavoimanot-
to (540/540E r/min tai 540/1000 
r/min), itsenäinen etuvoimanotto 
(1000 r/min) sekä keskivoima-
notto kattavat laajat työlaitteiden 
käyttömahdollisuudet.

Bi-speed-ohjauksen ansiosta 
STW40 on kilpailijoitaan ketteräm-
pi, renkaiden kuluminen minimoi-
tuu ja ruohomatto on paremmassa 
turvassa.

Vakionopeudensäädin helpottaa 
työtäsi. Voit asettaa haluamasi ajo-
nopeuden, jonka jälkeen kone pitää 
sen HST-polkimeen koskematta.

Kevyt ohjaus antaa reservejä myös 
etukuormaajan ja raskaiden etu-
työlaitteiden käyttöön kuljettajaa 
rasittamatta.

Kaikki voimanotot ovat erikseen 
kytkettävissä. Etuvoimanoton 
veto on erillään keskivoima-
notosta, jotta keskiakselia varten 
jää tilaa.

Vankka, luotettava ja monikäyttöinen.

Ilman  
bi-speed 
-ohjausta

Bi-speed  
-ohjaus



Etukuormaimen tekniset tiedot
Etukuormaimen malli

mm

mm

 °

 °

kg

s

s
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s

2400

1850

37

46

550

2,2

2,2
1,8

1,3

Suurin nostokorkeus (nivelestä)
Kuormauskorkeus (kauha kipattuna)
Kippauskulma eteen
Kippauskulma taakse
Nostovoima (nivelestä) 
Nousuaika
Laskuaika
Kippausaika eteen
Kippausaika taakse

LA454ST

Backhoe Specifications
Model

in. (mm)

in. (mm)

in. (mm)

in. (mm)

in. (mm)

in. (mm)

in. (mm)

in. (mm)

in. (mm)

deg.

deg.　

80.7 (2051)

51.8 (1315)

12.6 (319)

92.5 (2349)

119.2 (3029)

66.7 (1693)

50.8 (1290)

124.6 (3165)

47.7 (1211)

13.8

180

Transport height
Stabilizer spread - transport
Ground clearance
Digging Depth 2ft flat bottom
Operating height fully raised
Loading height (Length of dipper cyl. = 715mm)
Loading reach (Length of dipper cyl. = 715mm)
Reach from swing pivot
Swing pivot to rear axle center line
Angle of departure per SAE J1234
swing arc

BH77

PIKAVAIHTOKEHYS
(lisävaruste)

YHDEN VIVUN
OHJAUS

ETUKUORMAIMEN 
JA ETUNOSTOLAIT- 
TEEN YHDISTELMÄ

3. HYDRAULIPIIRI
(lisävaruste)

ETUKUORMAAJA
VAKAAJILLA

Laaja lisävarustevalikoima  
laajentaa käyttömahdollisuuksia.
ETUKUORMAIN  
KUBOTA  
LA454ST
LA454-etukuormain on 
suunniteltu erityisesti STW:tä 
varten. Suuret nostovoimat 
helpottavat työtä ja pyöristet-
ty muoto mahdollistaa par-
haan näkyvyyden työalueelle.

Tämä järjestelmä pitää 
työlaitteen kulman vakio-
na. Näin materiaalihukka 
eliminoidaan ja trukki-
haarukan käytöstä tulee 
helppoa ja turvallista.

Tämä lisävaruste hel-
pottaa etukuormaajan 
kiinnitystä ja irrotusta.

Tällä toiminnolla esim. 
4-1-kauhojen tai tar-
raimien käyttö helpottuu 
merkittävästi.

Lisävarusteena saatava 
enintään kolmen hydrau-
litoiminnon yhden vivun 
ohjaus tekee etutyölait-
teiden käytöstä helppoa 
ja mukavaa. Yhdessä 
kolmen takapiirin kanssa 
on käytettävissä yhteensä 
kuusi hydraulipiiriä.

Etunostolaitteen runko voi 
olla paikoillaan etukuor-
mainta käytettäessä.
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Specifications

Kubota

E-TVCS, nestejäähdytteinen, diesel
3-sylinterinen

2700

Integroitu
Kuiva suodatin / paperielementti

29,5

Neliveto
3-nopeuksinen hydrostaattinen vaihteisto

Vakiovaruste
Taka-akselilla, mekaaninen
Öljyjäähdytteiset levyjarrut

34

26

itsenäinen
540/540E (lisävarusteena 540/1000)

2500

1000

49,2

30,6

18,6

Asennon säätö
1150 (alavarren päässä)

890 (600 mm alavarren takana)

Kat. I

Vakiona 3 takana (2x 2-toim. + 1x 1-toim.), lisävarusteena 3 edessä (1x 2-toim. + 2x 2-toim.)
Hydrostaattinen

Tilava ohjaamo, 4-pilarirakenne, tehokas lämmityslaite, ilmastointi sisäilman kierrolla, työvalot edessä ja takana,
 takalasinlämmitin, tuulilasin pyyhin ja -pesin, 2x 12 V pistorasia (10 A/30 A), radiovalmius

2940

1185 – 1420

2145 – 2175

1610

2,5

AS-/RS-/yleisrenkaat
1275

D1803

28,7 (39)

28,3 (38,5)

27,3 (37,1)

87 × 102,4

1826

STW 40Malli
Moottori

Voimansiirto

Ajonopeudet*

Voimanotot

Hydrauliikka

Ohjaamo

Mitat

kW (hv)

kW (hv)

kW (hv)

mm

cm3

r/min

km/h

km/h

r/min

r/min

r/min

  /min

  /min

  /min

kg

mm

mm

mm

mm

m

kg

Valmistaja
Tyyppi
Ruiskutus/jäähdytys
Sylinterimäärä
Suurin teho 

Moottoriteho 97/68/EC

Moottoriteho ECE-R24

Poraus x iskunpituus 
Iskutilavuus
Nimelliskäyntinopeus
Äänenvaimennin
Ilmansuodatin
Polttoainesäiliö

Veto
Vaihteita
Kaksinopeuksinen ohjaus
Tasauspyörästön lukko
Jarrut

Eteen
Taakse

Takavoimanotto
 Tyyppi

  Pyörimisnopeus
Keskivoimanotto       Pyörimisnopeus
Etuvoimanotto (lisävar.)  Pyörimisnopeus

Pumpun tuotto
Työhydrauliikka
Ohjauksen/vaihteiston hydrauliikka 
Nostolaitteen ohjaus

Takanostolaitteen nostovoima 

Takanostolait
Hydrauliset toiminnot (piirit)
Ohjaus

Kokonaispituus (sis. 3-pistenostol.) 
Kokonaisleveys*

Kokonaiskorkeus*

Raideleveys
Kääntösäde (ilman pyöräjarruja) 
Rengasvaihtoehdot
Paino (nurmikkorenkailla)

* rengastuksesta riippuen
Valmistaja varaa oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Kubota suosittelee turvallisuuden takia turvakaaren (ROPS) ja turvavyön käyttöä lähes kaikissa käyttökohteissa.
Tämä esite on tarkoitettu vain tuotteen esittelyyn.
Varustelu ja mallien saatavuus vaihtelevat maakohtaisesti.
.

Tekniset tiedotLaaja lisävarustevalikoima  
laajentaa käyttömahdollisuuksia.
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