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KUBOTA DIESEL TREKKER

B2420

Met een 24 pk E-TVCS motor en zijn compacte omvang levert de B2420 het vermogen en
de wendbaarheid die u nodig hebt.

Grote 
brandstoftank

26
liter
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Comfort

Verlicht 
instrumentenpaneel
Alle essentiële informatie,
zoals motortoerental, 
motortemperatuur en
brandstofniveau kan in een
oogopslag worden afgele-
zen op het verlichte 
dashboardpaneel. De 
simpele, grote cijfers en 
letters, goed zichtbaar tegen
een witte achtergrond, wor-
den verlicht wanneer de 
koplampen aanstaan.
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Volledig plat platform
De B2420 heeft een volledig
plat platform, bedekt met
duurzaam zwart rubber,
voor extra comfort en 
gemakkelijke toegang.
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Hendelgeleiders
De B2420 trekkers heeft
hendelgeleiders met grote
hoeken, voor 
gemakkelijk schakelen en
snelle herkenning van de
bedieningshendels. Alle
hendels zijn handig binnen
uw directe bereik geplaatst.

55
Handige bekerhouder
Een handige bekerhouder
op het spatbord houdt uw
drank stevig vast.

Parkeerrem
Om uw trekker immobiel te
maken trekt u eenvoudig
aan de handige hendel, die
het voertuig stevig op zijn
plaats houdt.
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Min. breedte 0,99 m(*)

* met de landbouwband 6-12B/8-16

SPECIFICATIES

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen te wij zigen zonder voorafgaande aankondiging.
Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden.
Neem contact op met uw KUBOTA dealer voor informatie over de garantievoorwaarden.

Model B2420
Motor
Type E-TVCS, vloeistofgekoeld, 3-cylinder diesel
Merk, Model Kubota D1105
Motorvermogen SAE gross kw(PK) 17,9 (24)
Motorvermogen ECE-R24 kw(PK) 15,8 (21,5)
*Aftakasvermogen  kw(PK) 14,3 (19,4)
Aantal cylinders 3
Boring en slag mm 78 x 78,4
Inhoud cm3 1123
Toerental omw/min 2600
Uitlaatsysteem volledig gesloten
Luchtfilter Dubbel element
Brandstoftank l 26

Transmissie
Uitvoering 2WD / 4WD
Versnellingen V9/A3
Rijsnelheid  km/h 19,4
Differetieelslot Standaard
Rem type Meervoudige natte plaat
Besturing stuurbekrachtiging

Aftakas
Aftakas                       Type Rijafhankelijk

toerental  omw/min 540/960
Hydraulisch systeem
Pompcapaciteit l/min 26,4 (16,6 + 9,8) 
Hefregeling Snel / langzaam
Hefvermogen                   Tussen kogels kg 615

600 mm kg 480
Max. werkdruk    kg/cm2 135
3 punt hef cat. I
Hydraulisch systeem

Afmetingen
Totale lengte    mm 2815
Totale breedte  mm 990 - 1331
Totale hoogte mm 2300 - 2350
Wielbasis   mm 1563
Spoorbreedte                    Voor mm 797 - 815

Achter mm 734 - 1088
Bodemvrijheid mm 267 - 313
Draaistaal met rem m 2,1
Wielen 1 (OC) Voor 6-12B

Achter 8-16
Wielen 2 (OC) Voor 6-12

Achter 9.5-16
Wielen 3 (OC) Voor 180/85D12

Achter 9.5-18
Gewicht  kg 722 - 748

Comfort
Koplamp 2 stuks
Bestuurdersplatform volledig vlak met rubber
Verlicht display Standaard
Bekerhouder Standaard
*Geluidsniveau op oorhoogte bestuurder (dBA) 85,6

Veiligheidsbeugel EC goedgekeurd
Dynamo 40A
Opties
Werklampen achter Optie
Zwaailamp Optie
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KUBOTA DIESEL TREKKER

B2420
De B2420 combineert optimaal vermogen, mobiliteit
en comfort om licht werk te maken van de meest
veeleisende werkzaamheden en voldoet aan de 
behoeften van landbouwbedrijven, part-time 
bedrijven en tuinbouwbedrijven.
Het gebruik van trekkers verschilt van de ene persoon tot de andere, maar naar simpele, gebruiks-
vriendelijke, sterke en zeer duurzame producten is altijd vraag. Als antwoord op de behoeften van
vandaag hebben we de B2420 gecreëerd.
De B2420 voldoet aan allerlei behoeften, terwijl het aantal functies tot een minimum is beperkt. 
Eén sleutelkenmerk is zijn kleine formaat: de B2420 heeft een totale breedte van slechts één meter, 
wat niet alleen belangrijk is voor de fruitteelt en wijnbouw, maar overal waar ruimtebesparing en
mobiliteit belangrijke eisen zijn.

Comfort

Mobiliteit
en nauwkeurig werkVermogen

Vermogen Mobiliteit
en nauwkeurig werk

Hoog 
vermogen van

24
pk

Maximum 
snelheid

19,4
km/u

E-TVCS motor
Pak de zwaarste taken aan met onze 24
pk 3-cilinder dieselmotor. Met Kubota’s
E-TVCS (three-vortex combustion sys-
tem /drievoudig wervelings- en verbran-
dingssysteem), bieden deze motoren
meer vermogen, een hoger koppel,
schonere emissies en lage trillings- en
geluidniveaus.

Soepele stuurbekrachtiging
De stuurbekrachtiging van de B2420
geeft u een snel reagerende bediening
en een lichte en vlotte wendbaarheid,
terwijl het trillingdempende mechanisme
ervan vermoeidheid tegen gaat en het
comfort tijdens lange werkuren 
verhoogt.

Meer versnellingen 
Met een maximum snelheid van 19,4
km/u, met 9 versnellingen vooruit en 3
achteruit, past de B2420 de snelheid
perfect aan bij het onderhanden werk,
voor een optimale precisie.

Kwart-inch klep 
Met de kwart-inch klep is een 
eenvoudige bediening van de klep 
mogelijk, waarbij de trekstangen in 
stappen van ongeveer ¼ inch worden
versteld, waardoor een zeer gevoelige
instelling mogelijk is voor nauwkeuriger
werken.

Sterke 3-punts hefinrichting
Aan de 3-puntshefinrichting past een
variëteit aan werktuigen voor verschil-
lende doeleinden, om zwaardere 
werkzaamheden uit te voeren en om u
productiever te maken. Met zijn grote
hefvermogen kunt u elke taak aan met
meer kracht en effectiviteit.

Schuine 
motorkap

Natte 
schijfremmen

B2420 NL:Mise en page 1  21/01/2011  15:13  Page 4


