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Hastigheter för alla dina jobb

Exceptionell motorprestanda 

Komfort för långa arbetsdagar

# ST-SERIEN
Med ett enastående effektförhållande är de hydrostatiska traktorerna i ST-serien 
de mest produktiva i sin kategori. De 6 välutrustade ST-modellerna med 34, 37 
och 40 hk med ROPS eller förarhytt har som standardutrustning 3 
dubbelverkande hydraulventiler bak och 2 frontmonterade uttag som 
manövreras med joystick förenklar montering och användningen av Kubota 
tillbehör.

Kubota dieselmotorer är berömda för exceptionell prestanda och 
tillförlitlighet. De klarar av att ge kontinuerligt hög effekt under alla 
förhållanden och har tillräcklig kraft för de riktigt tunga jobben.  
Tack vare det höga vridmomentet blir även jobben med låga 
motorvarv en barnlek. Förartrötthet, även efter en lång arbetsdag, 
minskas genom låg ljudnivå och optimal vibrationsdämpning. ST-
serien finns tillgänglig i 34-, 37- och  40 hk-modeller.

ST-serien har den högsta maxhastigheten i sin storleksklass - 30 
km/tim - så du kan förflytta dig snabbare och få mer tid över till 
effektivt arbete. Jobben kan du utföra mjukt och smidigt tack vare 
den treväxlade HST-transmissionen som möjliggör för dig att alltid 
hitta bästa möjliga hastighet. För enkel styrning av hastigheten är 
traktorerna utrustade med ett stegat farthållarreglage som är 
extremt ergonomiskt placerat och som säkerställer konstant 
hastighet under t.ex gräsklippning och andra arbeten utan att 
föraren hela tiden måste hålla foten på gaspedalen.

ST-seriens traktorer är extremt komfortabla. Den rymliga förarplatsen, med nära nog helt plant golv, är utrustad med 
vibrationsdämpare och en isolerande gummimatta. Rattkonsolen kan vinklas så att varje förare kan hitta en bekväm 
arbetsställning medan den luftavfjädrade förarstolen ger ytterligare bekvämlighet under långa arbetsdagar. Den mjuka 
och känsliga servostyrningen möjliggör snabbare, bekvämare och exaktare arbete med t.ex. frontlastare utan 
ansträngning. Att svänga med Bi-Speed är unikt för Kubotatraktorer och det är standardutrustning på ST serien. Med Bi-
Speed jobbar du snabbare, smidigare  och effektivare. Dessutom minskar Bi-Speed skadorna på t.ex. gräsytor till ett 
minimum. 
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# ST-SERIEN 

Multifunktionell med många monteringsalternativ

Imponerande lyftkraft

God runtomsikt

Den robusta bakre trepunktslyften med en lyftkraft av 1.150 kg bidrar 
ytterligare till mångsidigheten hos nya ST-serien. Kombinerat med denna 
höga lyftkraft har ST-serien dessutom en hydraulpump med ett högt flöde 
av hela 49,2 liter per minut, med upp till 30 l/min tillgängligt för redskapen. 
För att säkerställa mulitfunktionaliteten är ST-serien också utrustad med tre 
hydraulventiler med uttag bak: 1x EV, 1x DV och 1x EV/DV, och i 
utrustningen finns även ett joystickreglage för manövrering av två 
dubbelverkande ventiler med frontmonterade uttag.  Med denna 
exceptionella utrustningsnivå är ST-serien väl förberedd för arbete med en 
mängd olika redskap och tillbehör.

ST-seriens traktorer erbjuder många möjligheter att montera olika redskap och tillbehör. 
Som exempel kan traktorerna utrustas med en frontlastare med en lyftkraft av hela 550 
kg. En frontlyft (600 kg) och ett frontkraftuttag (1000 rpm) kan ytterligare öka 
mångsidigheten hos denna kompakta maskin. För gräsklippning kan du välja mellan en 
mittmonterad klippare,  (1.52 m) med möjligheten att montera en uppsamlare bak eller ett 
front eller bakmonterat alternativ som erbjuds från Kubotas tillbehörsprogram.

Den rymliga förarhytten, med 
luftkonditionering, i  ST-
seriens traktorer är logiskt 
utformad och enkel att 
använda tack vare den 
ergonomiska placeringen av 
alla manöverreglage.
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representant för information om garanti, säkerhet och andra artiklar

#Tekniska data

Kubota D1703 Kubota D1803 Kubota D1803

SAE kW (hk) 24,9 (33,9) 27,3 (37,1) 28,7 (39,0)
97/68/EG kW (hk) 24,5 (33,3) 26,9 (36,6) 28,3 (38,5)
ECE-R24 kW (hk) 23,6 (32,1) 25,9 (35,2) 27,3 (37,1)

kW (hk) 16,6 (22,6) 19 (25,9) 20,4 (27,8)
cm³ 1647 1826 1826
rpm

l

km/h
km/h

l/min
l/min
l/min

kg
kg

Grönyte Turf Jordbruk AG Industri
fram 24 × 8.50-14 6.00-12 23 × 8.50-14
bak 13.6-16 9.5-22 12.5/80-18

mm 2835 (med 3-pkt)
mm 1335 (turf) 1185 (AG) 1360 (IND)
mm 2340 / 2155 (turf) 2350 / 2165 (AG) 2345 / 2155 (IND)
mm
fram mm 1020 (turf) 1020 (AG) 1045 (IND)
bak mm 990 / 1065 (turf) 950 / 1070 (AG) 1360 (IND)
mm 225 (turf) 235 (AG) 235 (IND)
kg
kg

Antal cylindrar 3 cylindrar

PTO-effekt

Effekt

Motor
Modell
Typ ETVCS, vattenkyld, 4-takts diesel

Luftrenare Torrlter, papperselement 
Volym bränsletank 30,0

Transmission

Cylindervolym
Max motorvarvtal 2700
Ljuddämpare Integrerad 

Differentialspärr bak Standard
Bromssystem Våta skivbromsar
Körhastighet / fram 0-29,7 (med 360/70R20 däck)

Drivlina 4WD
Typ Hydrostatisk, 3 gruppväxlar
Bi-speed Standard

Typ Oberoende
Kraftuttagsvarvtal (Bak) rpm (@motorvarv) 1: 540 rpm (@2670 rpm)  /  2: 800 rpm (@ 2717 rpm)
Kraftuttagsvarvtal (Mitt) rpm (@motorvarv) 2500 rpm (@2734 rpm)

Körhastighet / back 0-23,7 (med 360/70R20 däck)
Koppling Torr enkellamell

Kraftuttag

18,6
Reglering trepunktslyft Lägesreglering
Max lyftkraft (vid kopplngspunkt) 1150

Hydraulik
Hydraulpumpsflöde total 49,2
Hydraulpumpsflöde för redskap 30,6

Utrustning

Totalhöjd(med ROPS/HYTT) 
Hjulbas 1610
Spårvidd

Markfrigång

Dimensioner
Totallängd
Totalbredd

Indikatorlampa för parkeringsbroms Standard
Hydrauluttag Front och bakmonterade
PTO-skydd Fällbart

Förarstol Luftavfjädrad förarstol med högt ryggstöd
Farthållare Standard
Belyst inkoppling av PTO Standard

Styrsystem

Förarhytt

1140
1285Vikt (med HYTT)

2,5 m med Bi-Speed

Modell
ST 341 ST 371 ST 401

Vikt (med ROPS)

Vändradie (utan styrbroms)

Styrning Hydrostatisk styrning

Förarhytt Rymlig hytt (4 stolpar), luftkonditionering, arbetslampor fram och bak, bakrute- 
defroster, vindrutetorkare/-spolare, radioförberedd, 2 12V uttag (10/30A)

Däck

(600mm bakom koppl.punkt) 890
3-punktslyft Kategori I
Hydraulventiler uttag bak + (Mittmonterade) 1x EV/DV omställbar, 1x DV, 1x EV  +  (2x DV)

Hydraulpumpsflöde styrning
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