
KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG
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Kubota U30-3α2/U35-3α2 er en alsidig opgaveløser og 
velegnet til brug sammen med stort set alle former for 
frontmonteret specialudstyr.

Fire funktioner i samtidig drift
Når du arbejder med bom, arm, skovl og krøjesystem 
i samtidig drift, sørger pumpen for en korrekt fordeling 
af olie til alle fire systemer, således at der til enhver tid 
er sikkerhed for optimal løfte-, grave- og dozerkraft, 
samtidig med at maskinen ikke taber i hastighed.

Proportionalstyret hydraulikolieflow via ekstra udtag
Olieflowet kan reguleres op og ned og tilpasses opgaven ved 
et tryk på en kontakt – helt uden brug af værktøj. Du får det 
derfor lettere, når du arbejder med frontmonteret udstyr, f.eks. 
kipplanerskovl, buskrydder og hydraulikhammer.
*Det maksimale olieflow kan variere alt efter den belastning, det 
frontmonterede udstyr udøver på maskinen.

Stor gravekraft
En velafbalanceret gravearm 
og -skovl er din garanti for 
en gravekraft, der er helt i top 
- når som helst du har behov for 
det. Kubotas enestående stærke 
hydrauliksystem i kombination med de 
variable stempelpumper giver perfekt 
kontrol over arm- og skovlbevægelser. 
Med dette optimalt fungerende system 
øger du arbejdshastigheden - selv i de 
mest krævende opgaver.
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K U B O T A  M I N I G R A V E M A S K I N E  U D E N  B A G U D H Æ N G

Krøjebremse
Når du stopper maskinen eller aktiverer 
sikkerhedsgrebet, låser bremsen automatisk 
krøjefunktionen fast i den aktuelle position. 
En låsebolt er derfor overflødig.
Frontmonteret udstyr skal være nede under 
transport af maskinen.

ROPS/FOPS kabine (Level 1)
Kabinen giver optimal førersikkerhed 
via ROPS-systemet (Roll Over 
Protection Structure) og FOPS-systemet 
(Falling Object Protection Structure).

Minimal t  
bagudhæng
Bagudhænget på U30-3α2/U35-3α2 
rager ikke ud over larvebåndet, når 
maskinen vender og drejer. Maskinens 
betydelige styrke og dens evne til 
at dreje 360o, uden at det påvirker 
stabiliteten, gør den til en perfekt 
opgaveløser under trange pladsforhold. 
Styrken og manøvredygtigheden 
kombineret med den gode førerkomfort 
og den miljøvenlige motor betyder, 
at Kubota U30-3α2/U35-3α2 er et 
oplagt valg til arbejde i tæt bymæssig 
bebyggelse.

Skovltype kan variere – alt efter sted. 
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Vroom...
■ Programmeret nøgle

Indsæt nøgle Maskinen kører

Beep!
Beep!■Uprogrammeret nøgle

Indsæt nøgle Alarmen lyder

Indsæt den sorte nøgle.2

Indsæt den røde nøgle, og tryk på den 
højre knap.

1

Kubota U30-3α2/U35-3α2 rummer en bred vifte af tekniske 
finesser, samtidig med at den opfylder de krav, der stilles til 
sikkerhed og betjening. En minigravemaskine skal være enkel i 
brug, og det er Kubota U30-3α2/U35-3α2.

Tyverisikring er standardudstyr i alle KUBOTA minigravemaskiner.

TYVERIS IKRING

     MOTORLÅS
Motoren kan kun startes, når du sætter netop den nøgle i, der 
er programmeret til maskinen.

     LET AT BRUGE
Der er ingen vanskelige fremgangsmåder og PIN - koder, du 
skal huske. Sæt blot nøglen i, og du har adgang til det hele.

     SIKKERHED
Ved forsøg på start af motoren med andre nøgler mere end seks 
gange udløses en alarm, som kun kan stoppes, når den rigtige 
nøgle sættes i tændingen.

     LET AT PROGRAMMERE
Maskinen leveres med en programmeringsnøgle (rød) og to 
driftsnøgler (sorte). For at programmere ekstra driftsnøgler sætter 
du den røde nøgle i og følger anvisningerne på displayet. Du kan 
programmere i alt fire sorte nøgler pr. minigravemaskine.
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1

3

Når betjeningsgrebene 
står i neutral stilling i 
mere end 4 sekunder

vil omdrejningstallet 
lynhurtigt stige til det 

forindstillede

reduceres omdrejningstallet 
automatisk til tomgang

Når håndtagene igen 
betjenes...

Funktion

KICS-systemet (Kubota Intelligent Control System) 

holder dig konstant informeret om den aktuelle tilstand i 

maskinen. Du aflæser motoromdrejningstal, driftstimetal, 

brændstofniveau, oliestand, temperatur etc. på displayet, 

der også advarer dig om for høj driftstemperatur og for lav 

brændstof- eller oliestand og giver dig besked, når det er 

ved at være tid til rutinemæssig service.

DIGITALT DISPLAY

Avanceret informationssystem, der bl.a. 
fortæller dig, at det er tid til service.

Lav væskestand i brændstoftankenValg af sprog

ENKEL  BETJENING

2

1

4 3

     2-trins hastighedskontakt
Det avancerede system med to kørehastigheder og automatisk omkobling 
letter styringen af maskinen og gør arbejdet mere behageligt.

     Funktion til konstant olieflow
Ved behov for et konstant og jævnt olieflow 
til et frontmonteret værktøj trykker du blot på 
ON/OFF-kontakten. 

2

4

     Proportionalventil til mængderegulering
Olieflowet kan reguleres op og ned og tilpasses opgaven ved et let 
fingertryk på en kontakt.

     Automatisk tomgangssystem (AI)
Når der ikke er behov for et højt omdrejningstal, skifter motoren 
automatisk til tomgang og vender tilbage til den oprindelig 
indstilling, når arbejdet genoptages. Dette medvirker til 
reduktion af støj og udstødning, brændstofbesparelse og lavere 
driftsomkostninger.
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Kongestolsbøsninger
For at øge holdbarheden er kongestol og 
monteringspunkter forsynet med bøsninger, 
der beskytter mod skader, der kan opstå 
ved stød og vibrationer i løbet af mange års 
brug af maskinen. Bøsningerne forhindrer 
desuden slør og medvirker til opretholdelse 
af høj arbejdspræcision over tid.

Motorinspektion
Primære dele, f.eks. motor og luftfilter, 
inspiceres og vedligeholdes let og hurtigt 
via motordækslet bagpå. Motorhjelmen 
kan åbnes helt op, f.eks. ved inspektion 
og rutinemæssig vedligeholdelse af 
brændstoffilter og vandudskiller. Der er let 
adgang til indsprøjtningsdyserne i motoren 
via motorinspektionslugen bag førersædet.

Kubota motor
Det unikke E-TVCS system 
(dobbelt hvirvelstrøms 
forbrændingssystem) giver 
en bedre forbrænding, lavere 
kuldioxidemission, mindre os 
og støj samt færre vibrationer.

Inspektion af kontrolventiler
Kontrolventilerne checkes hurtigt og let ved 
at åbne dækslet på højre side af kabinen. 
Der er nu adgang til f.eks. motor og luftfilter. 
Er der behov for mere, er det let at fjerne 
alle plader med helt almindeligt værktøj.

Ekstra olieudtag på gravearmen
Systemet, der er monteret på gravearmen, 
sørger for bedre olieflow - f.eks. når der 
arbejdes med hydraulisk udstyr.

Todelt slangesystem på 
dozer- og bomcylinder
Det todelte slangesystem 
er ensbetydende med let 
og hurtig udskiftning af 
slangerne, hvor som helst 
og når som helst. 

Service og vedligeholdelse af en Kubota minigravemaskine 
er ukompliceret og hurtigt overstået. Du kan derfor bruge 
din tid mere produktivt.
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  Motor/brændstofsystem 
• Dobbelt luftfilter
• Elektrisk brændstofpumpe
• Automatisk tomgangssystem

Undervogn
• 300 mm gummibælter
• 1 x øvre bælterulle
• 4 Nedre bælteruller med flange 
• 2 kørehastigheder via dozerhåndtag
• 2 højttalere og antenne

 Hydraulisk system
  • Proportionalstyret hydraulikolieflow 

via ekstra udtag (SP1)
• Trykakkumulator
• Checkpunkter for hydrauliktryk
• Hydraulisk kreds for ligeud-“kørsel’’
• Hydraulisk ledningssystem på 

gravearmen
• Elkontakt på højre betjeningsgreb 

for ekstra funktion

Sikkerhedssystem
• Startspærre på venstre konsol
• Lås af køresystem på venstre konsol
• Lås af krøjesystem
• Kontrolventil, der sikrer at bommen 

ikke falder
• Tyverisikring

Canopy-tag
• ROPS (Beskyttelse mod rulning)
• FOPS (Beskyttelse mod 

nedfaldende objekter) Level 1
• Vægt-justerbart sæde
• Sædesele
• Hydrauliske betjeningsgreb med 

håndledsstøtte
• Kørehåndtag med fodpedaler

Ekstra tilbehør

Udrustning
 • 1.450 mm arm (U30-3α2)  
 1.550 mm arm (U35-3α2)

Undervogn
• 300 mm stålbælter (+ 95 kg)

 Sikkerhedssystem
• Kontrolventil, der sikrer at bommen 

ikke falder
• Advarselssignal ved overbelastning

 Andet
• Speciallakering efter ønske

Udrustning
 • 1.275 mm arm (U30-3α2) 
 1.350 mm arm (U35-3α2)
• Hydraulikudtag ført frem på arm
• 2 arbejdslys på kabinen og 1 på 

bommen

 Kabine
• ROPS (Roll-Over Protective 

Structure, ISO 3471)
• FOPS (Falling Objects Protective 

Structure)
• Vægt-justerbart affjedret sæde 
• Sikkerhedssele
• Hydrauliske betjeningsgreb med 

håndledsstøtte
• Kørehåndtag med fodpedaler
• Kabinevarmer med defroster og 

blæser
• Nødhammer
• Åbning af frontrude med 2 

gasdæmpere
• 12 V for stereo-radio
• 2 højttalere og antenne
• Plads til radio
• Krusholder 
• Åbning af frontrude 

Standard udstyr
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Med sidetænder

Uden sidetænder

Model

Type

Effekt ISO9249

Antal cylindre

Boring  Slaglængde

Slagvolumen

Kabine

Tagbøjle

Kabine

Tagbøjle

P1, P2

Olieflow

Hydrauliktryk

P3

Olieflow

Hydrauliktryk

Olieflow

Olietryk

Lav

Høj

Med kabine

Med Tagbøjle

Model

Maskinvægt
(m. gummibælter)

Skovlkapacitet, SAE/CECE

Skovlbredde

Motor

Totallængde

Totalhøjde

Krøjehastighed

Gummibælter, bredde

Akselafstand

Dozerblad (bredde  højde)

Hydraulik-
pumper

Maks. gravekraft på gravearm 

Maks. brydekraft på graveskovl

Bom svingvinkel (venstre/højre)

Hydraulik-
olieudtag

Hydraulikolietank, kapacitet

Brændstoftank, kapacitet

Kørehastighed

Jordtryk

Frihøjde

kg

kg

m3

mm

mm

HK ved o/min

kW ved o/min

mm

cm3

mm

mm

mm

o/min

mm

mm

mm

/min

MPa (kgf/cm2)

/min

/min

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

grader

MPa (kgf/cm2)

km/h

kPa (kgf/cm2)

kPa (kgf/cm2)

mm

km/h

Vandkølet, E-TVCS
miljøvenlig dieselmotor

3

83  92,4

1499

2440

2440

300

1550  335 1700  335

Variabel hydraulikpumpe

40 + 4039,6

Tandhjulspumpe

21,020,9

19,6 (200)

1830 (1870)1780 (1820)

70/5080/50

40,039,6

36

41,5

3,0

4,6

U35-3α2

3590

3480

0,11/0,10

575

550

D1503-M-
EBH-4-EC-N

27,5/2300

20,3/2300

4865

8,9

1665

24,5 (250)

3110 (3180)

24,5 (250)

32,0 (0,33)

U30-3α2

3360

3250

0,09/0,08

495

470

D1503-M-
EBH-3-EC-N

26,6/2200

19,6/2200

4510

9,0

23,5 (240)

2600 (2650)

23,5 (240)

30,2 (0,31) 33,0 (0,34)

29,2 (0,30)

295

SPECIFIKATIONER DIMENSIONER
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*Gummibælter

Løfteradius (1,5m)

daN (ton)

-

-

-

-

2060 (2,10)

2470 (2,52)

-

-

-

-

2060 (2,10)

2390 (2,44)

-

  900 (0,92)

1240 (1,27)

1430 (1,46)

1380 (1,40)

1000 (1,02)

-

890 (0,91)

830 (0,84)

790 (0,80)

780 (0,79)

790 (0,81)

-

-

-

-

2060 (2,10)

2470 (2,52)

Løfteradius (3m)

-

830 (0,85)

770 (0,79)

730 (0,75)

720 (0,74)

740 (0,75)

-

740 (0,76)

790 (0,81)

820 (0,84)

-

-

-

470 (0,48)

460 (0,47)

450 (0,46)

-

-

Max. løfteradius (4,5m)

-

440 (0,45)

430 (0,44)

420 (0,43)

-

-

3m

2m

1m

0m

-1m

-2m

Løfteradius (1,5m)

-

-

-

2590 (2,64)

1480 (1,51)

-

-

-

1810 (1,85)

1480 (1,51)

  780 (0,80)

1060 (1,08)

1220 (1,24)

1130 (1,15)

-

780 (0,80)

770 (0,79)

740 (0,75)

740 (0,75)

-

-

-

-

2790 (2,85)

1480 (1,51)

Løfteradius (3m)

660 (0,67)

620 (0,63)

590 (0,60)

590 (0,60)

-

710 (0,72)

780 (0,79)

810 (0,83)

-

-

520 (0,53)

500 (0,51)

490 (0,50)

-

-

Max. løfteradius (4m)

420 (0,43)

410 (0,42)

400 (0,41)

-

-

2m

1m

0m

-1m

-2m

daN (ton)U35-3α2

U30-3α2

Over forenden

dozer oppe
Over siden Over siden Over siden

dozer nede dozer oppedozer nede

Over forenden

dozer oppedozer nede

Over forendenløftehøjde

Over forenden

dozer oppe
Over siden Over siden Over siden

dozer nede dozer oppedozer nede

Over forenden

dozer oppedozer nede

Over forendenløftehøjde

LØFTEKAPACITET *Med kabine, gummibælter og standardarm

* Arbejdsområdet er med Kubotas standardskovl uden hurtigskifter.
* Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Obs !
* Løftekapaciteten (i.h.t. ISO 10567), er max. 75% af maskinens 

vippebelastning eller max. 87% af maskinens hydrauliske 
løftekapacitet.

* Skovl, krog, ophængning og andet løftetilbehør er alt sammen 
inkluderet ved måling af løftekapaciteten.

løftepunkt

løfteradius

Drejningsakse

løftehøjde

★ Følg gældende regler om beskyttelsesudstyr (beklædning m.v.), når du arbejder med minigraveren.
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