
KUBOTA MINI-GRAAFMACHINE

* Werkbereiken zijn met Kubota standard bak, zonder snelkoppeling.
* De specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.
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Gewicht

Motor

Lengte (buitenafmeting)

Zwenksnelheid

Breedte van de rubberrupsen

Met cabine

met zijmessen

zonder zijmessen

Model

Type

Vermogen DIN 6271 NB

Aantal cilinders

Boring en slag

Inhoud

Cabine

Afdak

1090

990 x 230

Pomp met variabele opbrengst

16,6

Tandwielpomp

10,4

20,6 (210)

720 (735)

20,1 (205)

1300 (1327)

73/50

27

20,6 (210)

27

21

2,2

-

26,4 (0,27)

24,7 (0,25)

160

Hydraulische
pompen

Opbreekkracht

Graafarm draaibaar (link/rechts)

Extra circuit

Inhoud brandstoftank

Max. 
rijsnelheid

Bodemvrijheid

P1,P2

P3

Opbrengst

Hydraulische druk

Opbrengst

Hydraulische druk

Knikarm

Graafbak

Opbrengst

Hydraulische druk

Langzaam

Snel

mm

mm

/min

MPa(kgf/cm2)

MPa(kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

graden

/min

MPa(kgf/cm2)

km/u

km/h

kPa(kgf/cm2)

kPa(kgf/cm2)

mm

/min

Met overkapping

Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm

Breedte 
van de bak

Pk bij omw/min

Kw bij omw/min

Hoogte 
(buitenafmeting)

Lengte (hart op hart) van de rupsen

Afmetingen van het duwblad (lengte x hoogte)

Inhoud hydraulische olie tank/volledig circuit

Gronddruk 
Met cabine

Met overkapping

SPECIFICATIES AFMETINGEN
*Met rubber rupsen

Eenheid: mm

Lifting point radius (2m)

Over-front

Blade Up 
Over-side 

Blade Down 

Over-front

daN (ton)

Blade Up 
Over-side 

Blade Down 

360 (0,36)

340 (0,34)

310 (0,32)

300 (0,31)

280 (0,28)

260 (0,26)

240 (0,24)

230 (0,23)

350 (0,35)

360 (0,36)

360 (0,36)

340 (0,35)

180 (0,19)

180 (0,18)

170 (0,18)

170 (0,17)

380 (0,39)

540 (0,55)

640 (0,65)

 630 (0,64)

Lifting point radius (3m)

140 (0,15)

140 (0,14)

140 (0,14)

130 (0,13)

Lift Point Height

1.5m

1.0m

0.5m

0m

N.B.:
* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 87% van de

hydraulische hefcapaciteit van de machine.
* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijshaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden in aanmerking genomen.

HEFCAPACITEIT
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Standaard uitrusting

Overkapping

• ROPS (Roll-Over Protective
Structure, ISO 3471)

• FOPS (Falling Objects Protective
Structure) Niveau 1

• Op het gewicht verstelbare
geveerde stoel

• Veiligheidsgordel
• 12 Volt spanning
• Hydraulische bedieningshendels

met polssteunen
• Schakelaar en bedrading voor

zwaailamp

Opties
• 2 luidsprekers en antenne
• 2 werklampen op de cabine

Cabin

• ROPS (Roll-Over Protective
Structure, ISO 3471)

• FOPS (Falling Objects Protective
Structure) Niveau 1

• Op het gewicht verstelbare
geveerde stoel

• Veiligheidsgordel
• Hydraulische bedieningshendels

met polssteunen
• Kachel in de cabine voor

verwarming/ontdooiing en
ontwaseming

• Hamer voor noodgevallen
• Voorraam bediend met 2

gasveren
• 12 Volt spanning
• Plaats voor een radio
• Achteruitkijk spiegel
• Schakelaar en bedrading voor

zwaailamp

Motor/Brandstofsysteem 

• Dubbel uitgevoerde luchtfilter
• Elektrische brandstofpomp

Onderwagen

• 230 mm rubber rupsen

Hydraulisch systeem

• Drukaccumulator
• aansluitingen voor het meten van

de hydraulische druk
• 3e hydraulische retourleiding
• Pomp met variabele opbrengst

Veiligheidssysteem

• Motorstart veiligheidssysteem op
het linker console

• Rij-blokkerings-systeem
• Zwenkvergrendelingssysteem

Werkuitrusting

• Arm, lang 950 mm
• Hydraulische hulpleiding

doorgetrokken tot het einde
van de arm

• 2 werklampen op de boom
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Sterke graafkracht. Grotere graafdiepte. Ruime cabine.
Met de winstgevende KX36-3 kunt u veel meer 
werk verzetten.

U kunt langer werken door gemakkelijk onderhoud
en een grote duurzaamheid.

Uitgebalanceerde prestatie
Om te zorgen voor een ongelofelijke
balans en stabiliteit is het
kantelmoment van de KX36-3 vergroot.
Bovendien is de breedte van de
rupsen ook groter geworden.

Kubota dieselmotor
De Kubota dieselmotor type D782 met
een cilinderinhoud van 778 cc voorziet
in een aandrijfkracht, die economisch is
en schoon is voor het milieu. Hij heeft
bovendien een uitzonderlijk laag
geluidsniveau van 78 dB.

Slangen van de bakcilinder
Om de levensduur te vergroten, zijn de
slangen van de bakcilinder alsmede de
leidingen van het hydr. hulpcircuit,
binnen door de arm gelegd om zo een
maximale bescherming te krijgen.

Blokkeringssysteem
Om onverwachte bewegingen van
de machine te voorkomen, moet de
veiligheidshendel opgelicht worden
om de rijhendels en de
bedieningshendels te deblokkeren
voordat de motor kan starten.

Slangen van de dozerblad-cilinder
De slangen van de dozerblad-
cilinder zijn in twee stukken
gemonteerd, zodat deze gemakkelijk
vervangen kunnen worden waar u
ook aan het werk bent.

Graafarm en bak
Om u met vertrouwen de moeilijkste
klussen aan te laten pakken, heeft
de KX36-3 een langere standaard
graafarm, een grotere graafdiepte
en graafradius.

Pomp met variabele opbrengst.
Deze nieuwe voorziening paart
doelmatigheid aan een verminderde
vermoeidheid. Het voorziet de 
KX36-3 van een soepeler graafactie.

Om de winst te vergroten, moet u meer werk aannemen. Om meer werk aan te nemen heeft u een
uitzonderlijk veelzijdige graafmachine nodig. Zoals de Kubota compacte graafmachine type KX36-3.
Met de achtergrond van een ervaring van 30 jaar, hebben wij de machine type KX36-3 ontworpen,
die een breed scala van werkzaamheden zeer doelmatig verricht. Dit wordt door geen enkele andere
machine in zijn klasse overtroffen. Zijn kenmerken zijn: sterkere graafkracht aan de bak; grotere
graafdiepte; de slangen van de boom-cilinder en de slangen aan de voorzijde van de machine zijn
goed beschermd; comfortabele cabine; en meer. De doelmatigheid van de KX36-3 maakt hem ideaal
voor alle toepassingen en gebruikers; van eigenaar machinisten tot grote verhuurbedrijven en van
tuinaanleg en groenvoorziening tot civiele technieken.

Luxe cabine
Om u op de maximale capaciteit te laten
werken, geeft onze cabine het maximale
comfort. Bijna vergelijkbaar met een 3-tons
type, biedt hij meer beenruimte, een goed
gevormde stoel, grotere bescherming, 
en meer.

Boom cilinder
Voor een grotere betrouwbaarheid, zelfs als er
gevaarlijke sloopwerkzaamheden verricht
worden waarbij een hydr. sloophamer gebruikt
wordt, hebben wij de boom cilinder boven op
de boom geplaatst om beschadiging van de
cilinder te voorkomen. De hefkracht van de
boom is ook de grootste in zijn klasse.

Ruimte van de cabinedeur
Door de ruimte van de cabinedeur
met een genereuze 185 mm. te
vergroten, is snel in- en uitstappen
nu mogelijk. Vorige type: 300 mm.
KX36-3: 485 mm.
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Snel onderhoud
Dankzij een motorkap die volledig open
kan, kunt u snel en gemakkelijk bij de
motor komen. Voor snel dagelijks
onderhoud opent u eenvoudig het
achterste paneel, waarachter zich het
oliefilter, koeler, luchtfilter, radiateur en
meer bevinden.


