SPECIFICATIES
KUBOTA D1105-E3-UV

Type

3-cilinder, watergekoeld, 4 takt diesel, OHV

Cilinderinhoud cc.
Vermogen pk (kW)/toerental

Inhoud brandstoftank l.

Transmissiegroepen

Vering

Natte schrijfremmen

Parkeerrem

Achterwielen, handbediende hendel

Voor/achter

3480

1550

Hoogte mm

2000

Spoorbreedte achter mm

1180

Spoorbreedte voor mm

Bodemvrijheid vooras / achteras mm
Draaicirkel m
Max. trekkracht kg

Max. laadvermogen kg
Gewicht kg

1150
2415

190 / 190
5,0
590
740
1075

Breedte x lengte x diepte mm

Banden

Hydrostatische stuurbekrachtiging
Onafhankelijk, Mac-Pherson (strut type) / semi-onafhankelijk met DeDion bladveren en schokbrekers

Breedte mm

Wielbasis mm

Laadvloer

Hi-Low; vooruit, neutraal; achteruit

Voor/achter

Lengte mm

Afmetingen

Standaard, voetbediend met mechanische vergrendeling

Inhoud m3

Hoogte laadvloer (leeg) mm

1320x860x290 [2rijen] / 1320x1360x290 [1rij]
0,33 [2rijen] / 0,52 [1rij]
820

Max. belading kg

300 [2rijen] / 500 [1rij]

Voor

25x10-12 ATV, 6PLY

Achter

25x11-12 ATV, 6PLY

Frontbeschermbeugel

Hydraulische kipinstallatie
Snelheidsmeter

Standaard
Standaard

Standaard

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden. Neem contact op met uw lokale Kubota-dealer voor informatie
over garantie en veiligheid.
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U N I V E R S E E L

Maximale rijsnelheid km/h

Stuursysteem

30

Variabele Hydro Transmissie

Transmissie

Remmen

1123
24,8 (18,5)@3000

K U B O TA

Motor

RTV1140CPX

Merk

W21PS02090

Modelnaam

Een innovatieve 3-trapsconversie is de truc.

Meer laadruimte of meer zitplaatsen?
Of beide?
Standaard hydraulische kipbak

Met de nieuwe 24,8 pk Kubota RTV1140CPX vierzitter,
beschikt u zowel over de grootste laadruimte in de markt
als over comfortabele zitplaatsen voor vier volwassenen.
Bij het vervoeren van vracht zal de RTV met zijn standaard

Stort zand, grind, gras, of bijna alles wat u
maar wilt met de RTV1140CPX zijn gigantische
0,52 m3 / 0,33 m3 (tweezits-respectievelijk
vierzitsconfiguraties) grote laadbak. Een
gemakkelijk te bedienen hendel activeert dit
volledig hydraulische kipsysteem in zowel de
tweezits-als vierzitsconfiguratie.

hydrostatische stuurbekrachtiging, robuuste VHT Plus

Scharnier de voor- en
zijwanden van de bak naar
binnen.

transmissie en de grote, hydraulisch kippende laadbak van
elk karwei een klusje. Bij het rijden met vrienden, familie of

De voorwand en de voorste zijwanden van
de laadbak hebben scharnieren voor het
gemakkelijk naar binnen en naar buitendraaien.

collega’s hoeft u slechts de laadbak te verkleinen voor een
tweede rij zitplaatsen. De RTV1140CPX geeft u het beste van

De Kubota D1105 3-cilinder
motor, met 1.123cc en 24,8 pk
geeft de RTV1140CPX een
uitstekende acceleratie en het
vermogen om bijna elk terrein of
karwei te overwinnen.

Draai de opgeklapte bank naar beneden voor
een goede zit.

3

Schuif het scherm naar
achteren.
Als laatste schuift u het veiligheidscherm
met de daaraan bevestigde rugleuning naar
achteren en vergrendelt deze.U bent nu klaar
om te rijden. Voer deze drie handelingen
in omgekeerde volgorde uit voor maximale
laadcapaciteit van de RTV1140CPX.

Groot en duidelijk instrumentenpaneel

twee werelden.
Groot vermogen
dieselmotor

2

Draai de tweepersoons zitbank
naar beneden en vergrendel
deze.

De RTV1140CPX zijn instrumentenpaneel biedt een handige en
overzichtelijke indeling zodat u zich beter kunt concentreren op de weg.
Controlelampjes zijn er onder andere voor oliepeil en accustatus.

Hydrostatische stuurbekrachtiging

VHT Plus (Variabele
Hydro Transmissie)
Een Kubota exclusiviteit! De RTV1140CPX
grootvermogen, drie-groepen VHT Plus levert de
prestaties die u nodig hebt onder veeleisende
omstandigheden. Bedwing heuvels met snelle
acceleratie, rustig remmen op de motor en
superieure ‘heuvel-management’techniek. VHT Plus
heeft de kracht en het vermogen u bijna overal veilig naartoe te brengen.

Snel, gevoelig en behendig op elk terrein. Kubota RTVs waren de eerste
voertuigen in hun klasse met hydrostatische stuurbekrachtiging. De
RTV1140CPX is hierop geen uitzondering.

Tweezits-configuratie
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RTV1140CPX

Kantelbeveiliging
Standaard een stevige kantelbeveiliging en zwaar uitgevoerd
veiligheidsscherm geven bij kantelen en botsingen u en uw passagiers de
benodigde bescherming.

Een innovatieve 3-trapsconversie is de truc.

Meer laadruimte of meer zitplaatsen?
Of beide?
Standaard hydraulische kipbak

Met de nieuwe 24,8 pk Kubota RTV1140CPX vierzitter,
beschikt u zowel over de grootste laadruimte in de markt
als over comfortabele zitplaatsen voor vier volwassenen.
Bij het vervoeren van vracht zal de RTV met zijn standaard

Stort zand, grind, gras, of bijna alles wat u
maar wilt met de RTV1140CPX zijn gigantische
0,52 m3 / 0,33 m3 (tweezits-respectievelijk
vierzitsconfiguraties) grote laadbak. Een
gemakkelijk te bedienen hendel activeert dit
volledig hydraulische kipsysteem in zowel de
tweezits-als vierzitsconfiguratie.

hydrostatische stuurbekrachtiging, robuuste VHT Plus

Scharnier de voor- en
zijwanden van de bak naar
binnen.

transmissie en de grote, hydraulisch kippende laadbak van
elk karwei een klusje. Bij het rijden met vrienden, familie of

De voorwand en de voorste zijwanden van
de laadbak hebben scharnieren voor het
gemakkelijk naar binnen en naar buitendraaien.

collega’s hoeft u slechts de laadbak te verkleinen voor een
tweede rij zitplaatsen. De RTV1140CPX geeft u het beste van

De Kubota D1105 3-cilinder
motor, met 1.123cc en 24,8 pk
geeft de RTV1140CPX een
uitstekende acceleratie en het
vermogen om bijna elk terrein of
karwei te overwinnen.

Draai de opgeklapte bank naar beneden voor
een goede zit.

3

Schuif het scherm naar
achteren.
Als laatste schuift u het veiligheidscherm
met de daaraan bevestigde rugleuning naar
achteren en vergrendelt deze.U bent nu klaar
om te rijden. Voer deze drie handelingen
in omgekeerde volgorde uit voor maximale
laadcapaciteit van de RTV1140CPX.

Groot en duidelijk instrumentenpaneel

twee werelden.
Groot vermogen
dieselmotor

2

Draai de tweepersoons zitbank
naar beneden en vergrendel
deze.

De RTV1140CPX zijn instrumentenpaneel biedt een handige en
overzichtelijke indeling zodat u zich beter kunt concentreren op de weg.
Controlelampjes zijn er onder andere voor oliepeil en accustatus.

Hydrostatische stuurbekrachtiging

VHT Plus (Variabele
Hydro Transmissie)
Een Kubota exclusiviteit! De RTV1140CPX
grootvermogen, drie-groepen VHT Plus levert de
prestaties die u nodig hebt onder veeleisende
omstandigheden. Bedwing heuvels met snelle
acceleratie, rustig remmen op de motor en
superieure ‘heuvel-management’techniek. VHT Plus
heeft de kracht en het vermogen u bijna overal veilig naartoe te brengen.

Snel, gevoelig en behendig op elk terrein. Kubota RTVs waren de eerste
voertuigen in hun klasse met hydrostatische stuurbekrachtiging. De
RTV1140CPX is hierop geen uitzondering.

Tweezits-configuratie
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RTV1140CPX

Kantelbeveiliging
Standaard een stevige kantelbeveiliging en zwaar uitgevoerd
veiligheidsscherm geven bij kantelen en botsingen u en uw passagiers de
benodigde bescherming.

Een innovatieve 3-trapsconversie is de truc.

Meer laadruimte of meer zitplaatsen?
Of beide?
Standaard hydraulische kipbak

Met de nieuwe 24,8 pk Kubota RTV1140CPX vierzitter,
beschikt u zowel over de grootste laadruimte in de markt
als over comfortabele zitplaatsen voor vier volwassenen.
Bij het vervoeren van vracht zal de RTV met zijn standaard

Stort zand, grind, gras, of bijna alles wat u
maar wilt met de RTV1140CPX zijn gigantische
0,52 m3 / 0,33 m3 (tweezits-respectievelijk
vierzitsconfiguraties) grote laadbak. Een
gemakkelijk te bedienen hendel activeert dit
volledig hydraulische kipsysteem in zowel de
tweezits-als vierzitsconfiguratie.

hydrostatische stuurbekrachtiging, robuuste VHT Plus

Scharnier de voor- en
zijwanden van de bak naar
binnen.

transmissie en de grote, hydraulisch kippende laadbak van
elk karwei een klusje. Bij het rijden met vrienden, familie of

De voorwand en de voorste zijwanden van
de laadbak hebben scharnieren voor het
gemakkelijk naar binnen en naar buitendraaien.

collega’s hoeft u slechts de laadbak te verkleinen voor een
tweede rij zitplaatsen. De RTV1140CPX geeft u het beste van

De Kubota D1105 3-cilinder
motor, met 1.123cc en 24,8 pk
geeft de RTV1140CPX een
uitstekende acceleratie en het
vermogen om bijna elk terrein of
karwei te overwinnen.

Draai de opgeklapte bank naar beneden voor
een goede zit.

3

Schuif het scherm naar
achteren.
Als laatste schuift u het veiligheidscherm
met de daaraan bevestigde rugleuning naar
achteren en vergrendelt deze.U bent nu klaar
om te rijden. Voer deze drie handelingen
in omgekeerde volgorde uit voor maximale
laadcapaciteit van de RTV1140CPX.

Groot en duidelijk instrumentenpaneel

twee werelden.
Groot vermogen
dieselmotor

2

Draai de tweepersoons zitbank
naar beneden en vergrendel
deze.

De RTV1140CPX zijn instrumentenpaneel biedt een handige en
overzichtelijke indeling zodat u zich beter kunt concentreren op de weg.
Controlelampjes zijn er onder andere voor oliepeil en accustatus.

Hydrostatische stuurbekrachtiging

VHT Plus (Variabele
Hydro Transmissie)
Een Kubota exclusiviteit! De RTV1140CPX
grootvermogen, drie-groepen VHT Plus levert de
prestaties die u nodig hebt onder veeleisende
omstandigheden. Bedwing heuvels met snelle
acceleratie, rustig remmen op de motor en
superieure ‘heuvel-management’techniek. VHT Plus
heeft de kracht en het vermogen u bijna overal veilig naartoe te brengen.

Snel, gevoelig en behendig op elk terrein. Kubota RTVs waren de eerste
voertuigen in hun klasse met hydrostatische stuurbekrachtiging. De
RTV1140CPX is hierop geen uitzondering.

Tweezits-configuratie
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RTV1140CPX

Kantelbeveiliging
Standaard een stevige kantelbeveiliging en zwaar uitgevoerd
veiligheidsscherm geven bij kantelen en botsingen u en uw passagiers de
benodigde bescherming.

SPECIFICATIES
KUBOTA D1105-E3-UV

Type

3-cilinder, watergekoeld, 4 takt diesel, OHV

Cilinderinhoud cc.
Vermogen pk (kW)/toerental

Inhoud brandstoftank l.

Transmissiegroepen

Vering

Natte schrijfremmen

Parkeerrem

Achterwielen, handbediende hendel

Voor/achter

3480

1550

Hoogte mm

2000

Spoorbreedte achter mm

1180

Spoorbreedte voor mm

Bodemvrijheid vooras / achteras mm
Draaicirkel m
Max. trekkracht kg

Max. laadvermogen kg
Gewicht kg

1150
2415

190 / 190
5,0
590
740
1075

Breedte x lengte x diepte mm

Banden

Hydrostatische stuurbekrachtiging
Onafhankelijk, Mac-Pherson (strut type) / semi-onafhankelijk met DeDion bladveren en schokbrekers

Breedte mm

Wielbasis mm

Laadvloer

Hi-Low; vooruit, neutraal; achteruit

Voor/achter

Lengte mm

Afmetingen

Standaard, voetbediend met mechanische vergrendeling

Inhoud m3

Hoogte laadvloer (leeg) mm

1320x860x290 [2rijen] / 1320x1360x290 [1rij]
0,33 [2rijen] / 0,52 [1rij]
820

Max. belading kg

300 [2rijen] / 500 [1rij]

Voor

25x10-12 ATV, 6PLY

Achter

25x11-12 ATV, 6PLY

Frontbeschermbeugel

Hydraulische kipinstallatie
Snelheidsmeter

Standaard
Standaard

Standaard

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden. Neem contact op met uw lokale Kubota-dealer voor informatie
over garantie en veiligheid.
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Stuursysteem
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Variabele Hydro Transmissie

Transmissie

Remmen

1123
24,8 (18,5)@3000

K U B O TA

Motor

RTV1140CPX

Merk

W21PS02090

Modelnaam

