
MINIKOPARKI
 For Earth, For Life

Minikoparki KUBOTA wyposa¿one s¹ w unikatowy 
system AUTO SHIFT, który powoduje, ¿e prêdko�æ 
jazdy kopark i  na szybk im b iegu jest  
automatycznie korygowana, przy czym prêdko�ci 
g¹sienic s¹ ró¿ne. System umo¿liwia p³ynne 
pokonywanie ³uków, a w przypadku napotkania 
przeszkody prêdko�æ maszyny jest automatycznie 
redukowana do biegu ni¿szego.

Z kolei unikatowy system ANTI THEFT zapewnia 
ochronê minikoparki KUBOTA. Spe³nia on funkcjê 
immobilizera - zabezpieczaj¹c maszynê przed 
nieuprawnionym uruchomieniem lub kradzie¿¹.

SPECYFIKACJAUNIKATOWO�Æ I WSZECHSTRONNO�Æ

Dziêki zastosowaniu w maszynie szybkoz³¹czy istnieje mo¿liwo�æ b³yskawicznej i bezproble-
mowej wymiany ³y¿ek � w zale¿no�ci od potrzeb. Podstawow¹ instalacjê hydrauliczn¹ mo¿emy 
w ka¿dej chwili wykorzystaæ do podpiêcia dodatkowego osprzêtu do maszyny np.
- power tilt
- szybkoz³¹cza hydraulicznego
- szybkoz³¹cza pó³automatycznego
- ³y¿ki montowane w systemie sim-look tz. monta¿ przed i podsiêbierny
- m³oty hydrauliczne
- wiertnice
- ³y¿ki uchylne



Priorytetem projektantów minikoparki KUBOTA by³o 
zapewnienie komfortu i bezpieczeñstwa jej 
operatorowi. Kabina koparki jest niezwykle obszerna 
i posiada p³ask¹ pod³ogê, zapewniaj¹c¹ operatorowi 
znacznie wiêcej miejsca na nogi, ni¿ kabiny konkurencji. 
Dla zapewnienia komfortu pracy w kabinie zamontowano 
równie¿ ergonomiczny, amortyzowany fotel 
z regulacj¹. 

Ca³o�æ dope³nia intuicyjny i przyjazny u¿ytkownikowi 
kokpit z panelem sterowania, który sprawia, ¿e praca 
operatora staje siê nie tylko przyjemniejsza, ale tak¿e 
wydajniejsza. W efekcie kabiny KUBOTA nale¿¹ 
do najbardziej przyjaznych u¿ytkownikowi. 

Kabiny minikoparek KUBOTA s¹ najobszerniejsze 
w swojej klasie. Dziêki temu mo¿liwe by³o zamontowanie 
du¿ych i szerokich drzwi, które usprawniaj¹ operatorowi 
wchodzenie i wychodzenie z maszyny. Dodatkowo, 
zastosowano du¿e, p³askie i zarazem panoramiczne 
szyby, które zapewniaj¹ doskona³¹ widoczno�æ, 
wp³ywaj¹c na komfort i bezpieczeñstwo pracy w obrêbie 
maszyny. Jednocze�nie daj¹ one poczucie przestrzeni 
w kabinie, czyni¹c j¹ jeszcze obszerniejsz¹.

Co istotne, kabina spe³nia standardy bezpieczeñstwa 
ROPS i TOPS, co zapewnia operatorowi najwy¿szy 
stopieñ bezpieczeñstwa pracy.

Zastosowany w modelu KX019-4 w prawej d�wigni przycisk sterowania proporcjonalnego 
dodatkowym obwodem hudraulicznym, w po³¹czeniu z jego mo¿liwo�ci¹ programowania, 
sprawia ¿e urz¹dzenia opcjonalne (³y¿ka uchylna, wiertnica) s¹ sterowane z wielk¹ precyzj¹ 
i ³atwo�ci¹.

Zaawansowany, a zarazem prosty w obs³udze elektroniczny panel kontrolny pozwala 
kontrolowaæ co w koparce �gra�. Wy�wietlacz w czytelny sposób przedstawia wszystkie 
parametry maszyny, a operator jest na bie¿¹co informowany o parametrach pracy 
maszyny. Dodatkowo, funkcje zaawansowane pozwalaj¹, m.in. na sterownie parametrami 
dodatkowego obwodu hydraulicznego, podgl¹d historii serwisu czy ewentualnych kodów 
b³êdów. 

Z kolei si³ownik zamontowany na zewnêtrznej stronie 
ramienia zwiêksza bezpieczeñstwo i niezawodno�æ jego 
pracy, a przy tym chroni go przed uszkodzeniami.

Produkowane przez KUBOTA si lniki cechuje 
niezawodno�æ, niskie spalanie i cicha praca. 
Natomiast odpowiednio dobrane jednostki napêdowe 
optymalizuj¹ pracê wszystkich modeli minikoparek 
KUBOTA.

G³ówn¹ zasad¹ i zarazem - niespotykan¹ w�ród 
konkurencji - przewag¹ firmy KUBOTA jest samodzielne 
produkowanie ca³ej maszyny, ³¹cznie z silnikiem 
i podzespo³ami. Dziêki temu mamy pewno�æ, 
¿e oddajemy Klientom maszyny sprawdzone, 
niezawodne oraz bezpieczne.

Minikoparki KUBOTA jako jedyne w swej klasie posiadaj¹ 
podwójne rolki g¹sienic, które zapewniaj¹ podwy¿szon¹ 
stabilno�æ maszyny. Dodatkowo, istnieje mo¿liwo�æ 
hydraulicznego poszerzenia g¹sienic, dziêki czemu 
mo¿liwe staje siê zoptymalizowanie stabilno�ci maszyny 
oraz zapewnienie maksymalnych parametrów jej pracy. 
Warto zaznaczyæ, ¿e znajduj¹ce siê w podwoziu 
przewody hydrauliczne s¹ zabudowane w celu ochrony 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Firma KUBOTA uczyni³a rutynow¹ konserwacjê 
niezwykle prost¹ i przyjemn¹. Du¿e i szeroko otwierane 
pokrywy sprawiaj¹, ¿e serwisant ma u³atwiony dostêp 
do podstawowych elementów silnika. Dziêki temu silnik 
oraz inne istotne elementy minikoparki mog¹ byæ 
przegl¹dane ³atwo i szybko.

obis Maszyny Budowlane to firma za³o¿ona w 1993 roku. Podejmowane przez nas dzia³ania 

Wnakierowane s¹ na obs³ugê firm na ka¿dym etapie dzia³alno�ci - pocz¹wszy od doradztwa 
i sprzeda¿y maszyn, poprzez sprzeda¿ czê�ci zamiennych, a na serwisie 

gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym zakoñczywszy. Prowadzimy autoryzowan¹ sprzeda¿, a tak¿e 
serwis maszyn budowlanych wielu �wiatowych producentów. Zapraszamy do wspó³pracy.
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