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SÉRIE B1
B1121/B1161/B1181/B1241
Quatro novos modelos com a potência e versatilidade que necessita para 
realizar as tarefas de uma forma cómoda, segura, eficiente e rápida.





novo
B1

A combinação
correta entre 
potência
e versatilidade
Desenhada tendo em conta as suas necessidades, 
a nova Série B1 proporciona quatro modelos com 
diferentes combinações de potência e caraterísticas 
que lhe permitem realizar qualquer trabalho com a 
máxima eficiência e rentabilidade. A nova Série B1 
conta com potentes e fiáveis motores de 12, 16, 
18 ou 24 CV com elevado binário, emissões mais 
limpas e baixo nível de ruído e vibração. Os quatro 
modelos também estão prontos para circular por 
estradas, o que lhe permite deslocar-se de forma 
segura e rápida de um sítio para o outro.

NOVO TRATOR DIESEL KUBOTA

B1121
B1161 / B1181
B1241



Novo

Novo design
B1

O novo design limpo e sofisticado da Série B1 
é luxuoso e funcional, com um elegante capô 
inclinado para uma vista melhorada, farolins 
laterais combinados que servem tanto para 
iluminar sítios escuros nas laterais do trator 
como para indicar viragens à esquerda/direita, 
potentes faróis para que possa trabalhar de 
maneira eficiente e deslocar-se rapidamente e 
uma grelha frontal aerodinâmica e fácil de limpar. 

Capô inclinado
Oferecendo uma vista desimpedida da parte 
dianteira, o capô inclinado melhora a visibilidade 
durante as tarefas com carregador frontal.

Farolins laterais combinados
Brilhantes e potentes, os novos farolins 
laterais combinados da Série B1 proporcionam 
iluminação adicional para os lados do trator 
em sítios escuros e também servem como 
indicadores de viragem para a esquerda/direita.

Faróis
Os faróis multi-refletores brilham cada vez 
mais, permitindo-lhe trabalhar de forma 
eficiente e deslocar-se de um lugar para outro 
rapidamente.

Grelha dianteira
Desenhada para coincidir com o capô 
inclinado, a nova grelha frontal aerodinâmica 
da Série B1 também é fácil de limpar.



Segurança melhorada

Desde os retrovisores e as pegas laterais até ao travão de 
estacionamento e o arranque de segurança pressionando 
o pedal de embraiagem, as novas caraterísticas de 
segurança da Série B1 ajudam a mantê-lo protegido de 
acidentes no trabalho e na estrada.

Arco de segurança 
traseiro com rede 
protetora na parte traseira
De série em todos os 
modelos da Série B1 
com arco de segurança 
traseiro, a rede protetora 
traseira protege o operador 
relativamente a danos 
quando se trabalha com 
determinadas alfaias que 
podem projetar objetos 
contra a envolvente do 
operador.

Retrovisores
Os espelhos retrovisores 
convenientemente 
situados permitem manter 
a visibilidade na parte 
dianteira do trator ao mesmo 
tempo que pode comprovar 
rapidamente o que ocorre 
na parte traseira.

Sistema de arranque de 
segurança
O sistema de segurança para o 
arranque com 3 pontos — operador 
no assento, alavancas da transmis-
são e TDF em neutro, pressionar o 
pedal de embraiagem — garante 
que o motor não arrancará até que 
não seja seguro fazê-lo.

Travão de estacionamento
Se o operador abandona o 
assento sem aplicar o travão 
de estacionamento quando 
o motor está em marcha 
começará a ouvir-se um 
aviso acústico.

Degraus de acesso 
(Apenas no B1241)
O modelo B1241 devido à 
sua maior altura livre ao solo 
conta com um degrau para 
facilitar o acesso seguro à 
plataforma de segurança.

Interruptor de arranque  
do motor 
O interruptor por chave de 4 
posições (pré-aquecimento/
paragem/contacto/arranque) 
atua sobre um solenóide 
que se encarrega de parar o 
motor.

Pegas laterais
Para facilitar o acesso e 
saída do trator, todos os 
modelos da Série B1 estão 
equipados com umas 
pegas laterais tanto no lado 
esquerdo como no direito.

Sistema de abertura do capô
O novo sistema de abertura do 
capô por chave permite uma 
maior segurança no momento 
de aceder aos componentes 
do motor uma vez que evita 
aberturas repentinas ou que 
pessoas alheias abram o capô 
facilmente. 



Rendimento
melhorado
Seja qual for a tarefa, há um novo trator da Série B1 pronto para levá-la a cabo. 
Escolha entre quatro modelos, cada um com um conjunto único de caraterísticas 
que se adapta a tarefas específicas, como a TDF ventral opcional do B1181 para 
tarefas de corte de relvados com uma plataforma de corte ventral. Cada um 
deles equipa com um motor fiável, Fase V de emissões, capaz de desenvolver a 
potência correta – 12, 16, 18 e 24 CV, para garantir uma eficiência de rendimento 
e rentabilidade ótimos.

Motor Diesel
Cada modelo da Série B1 está construído em 
torno de um robusto e fiável motor Kubota 
E-TVCS (sistema de combustão de três vórtices) 
que proporciona maior potência, elevado binário, 
emissões mais limpas e baixo nível de ruído e 
vibração. Todos os motores estão equipados 
com um alternador de grande capacidade (480W) 
que proporciona energia elétrica de forma fiável 
inclusivamente em dias frios de inverno.



Direção assistida
(B1181/B1241)
A direção assistida altamente 
eficiente proporciona uma 
manobrabilidade mais 
cómoda e rápida e uma 
melhor resposta de volante, 
especialmente em terrenos 
soltos. Um mecanismo de 
amortecimento de vibrações 
reduz a fadiga e aumenta 
a comodidade quando se 
trabalha durante muitas horas.

Elevador traseiro de três 
pontos 
Todos os modelos da Série 
B1 estão equipados com 
o elevador de três pontos 
Kubota Categoria I.

Travões de disco em banho de óleo 
Com um ligeiro toque no pedal de travão os travões de disco 
em banho de óleo proporcionam uma excelente capacidade de 
travagem. Poderá parar o trator de maneira rápida e segura.

Engrenagens cónicas 
Quando as dificuldades 
aumentam, a nova Série 
B1 continua a trabalhar 
graças ao sistema de 
tração às quatro rodas 
com engrenagens cónicas 
no eixo dianteiro que 
proporciona a tração 
necessária para trabalhar 
em qualquer situação. A 
transmissão de movimento 
às rodas dianteiras por 
engrenagens cónicas não 
apenas melhora a tração 
como também dá ao trator 
uma maior altura livre ao 
solo, ângulo de viragem (o 
maior da sua classe) e vida 
útil com menor manutenção 
graças à vedação hermética.

Radiador de grande 
capacidade
O radiador de grande 
capacidade da nova 
Série B1 ajuda a manter 
o motor refrigerado e 
nas suas condições 
ótimas de funcionamento 
independentemente das 
condições ambientais.



Comodidade
melhorada
A comodidade é um fator importante, especialmente quando se 
vai trabalhar durante muito tempo e também quando se é um 
agricultor a tempo parcial que quer desfrutar cultivando a sua 
horta. A nova Série B1 garante-lhe que permanecerá cómodo 
durante todo o dia, oferecendo uma série de caraterísticas 
ergonómicas que incluem uma plataforma do operador semi-plana 
coberta de borracha, compartimentos porta-bebidas e pegas.

Plataforma em volta do operador 
semi-plana e coberta de borracha 
Todos os modelos da Série B1 equipam uma plataforma do operador 
semi-plana com uma cobertura de borracha que isola o operador de 
vibrações e ruídos aumentando portanto a comodidade e o conforto.

Compartimento porta-
bebidas ou objetos
O prático porta-bebidas 
ou objetos mantém a sua 
bebida ou objetos sempre 
à mão, o que lhe permite 
acalmar rapidamente a sua 
sede ou depositar os seus 
pertences.

Consola de alavancas de controlo 
(B1181 e B1241)
A consola porta-alavancas de controlo 
da transmissão e TDF garantem uma 
melhor identificação e manipulação. 
Todas as alavancas foram 
posicionadas pensando na ergonomia 
e comodidade do operador.



Manutenção
melhorada

Novo painel de instrumentos 
retro-iluminado
O novo painel de instrumentos com 
indicadores analógicos proporciona uma 
variedade de informação útil para conhecer 
o estado do equipamento em todo o 
momento. A retroiluminação do painel é 
ativada quando se acendem as luzes.

Filtro do ar
Situado precisamente debaixo do capô 
para um acesso rápido e simples, o filtro 
de um único elemento pode limpar-se e 
substituir-se facilmente. Um filtro de ar 
limpo garante um melhor rendimento, uma 
melhor eficiência do combustível e uma 
redução de emissões contaminantes.



A

B
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Versatilidade
melhorada

B1121 aprovado

para circular por

estrada

Pronto para trabalhar, 
pronto para a estrada
Todos os modelos da Série B1 estão 
homologados para poder circular por estrada, 
permitindo-lhe deslocar-se de maneira segura 
e rápida para qualquer parcela próxima e 
começar a trabalhar sem ter que transportar  
o trator num reboque.

Piscas
Luzes
Retrovisores
Suporte para a matrícula 
Luzes de travão 
Tomada de reboque

A
B 
C
D
E 
F



Alfaias para 
o trator

Carregador
frontal,
LA213

Uma grande variedade de alfaias para deixar 
o trabalho bem feito

O B1 aceita qualquer desafio 
de manipulação de materiais 
e ultrapassa-os com facilidade  
e eficiência

TDF ventral (Opção no 
B1181)
A TDF ventral juntamente com 
a plataforma de corte Kubota de 
48” permitir-lhe-ão desfrutar de 
um excelente rendimento de corte 
inclusivamente se o relvado está 
muito crescido ou molhado.

O novo carregador frontal da Série 
B1 está pronta para os trabalhos de 
carga frontal mais duros com o seu 
balde de 42” e outros implementos 
frontais, chassis sem braçadeira, 
sistema hidráulico protegido, 
joystick integrado no guarda-lamas 
direito do trator, sistema de fixação/
desmontagem rápida, chassis 
resistente, braços curvos e protetor 
frontal opcional.TRITURADORA

CULTIVADOR

FRESA

PULVERIZADOR

Peças de substituição 
originais e
Aprovados
Kubota
para um máximo 
rendimento, 
durabilidade   
e segurança

Modelo
Altura máxima de elevação (ponto de articulação)
Altura ao solo com o balde virado
Alcance vertical à altura máxima (alcance de descarga)
Ângulo máximo de descarga graus
Ângulo de recolha graus
Profundidade de escavação com o balde nivelado
Altura máxima em posição de transporte
Largura do balde
Capacidade de elevação (ponto de articulação)
Capacidade de elevação (a 500mm)
Força de arranque (ponto de articulação)
Força de arranque (a 500 mm)
Tempo de levantamento até ponto superior. Sem carga
Tempo de descida. Sem carga
Tempo de descarga
Tempo de recolha
Caudal nominal
Pressão máxima
Tamanho do cilindro do braço (Diâmetro x Curso)
Tamanho do cilindro do braço (Diâmetro x Curso)
Capacidade de recolha ao nível do solo

LA213
1.921
1.445
815
44
24
110

1.070
1.067
302
208

6.546
4.508
3,6
2,7
1,5
2,5
14

13 (133)
40 × 326
65 × 204

5.292

mm
mm
mm
graus
graus
mm
mm
mm
kg
kg
N
N
s
s
s
s
l/min
Mpa (kg/cm2)
mm
mm
N

ESPECIFICAÇÕES DO CARREGADOR FRONTAL
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E-TVCS. 3- cilindros diesel, refrigeração líquidaE-TVCS. 2-cilindros diesel, refrig. líquida
Kubota Z482

8,8 (12)
8,2 (11) 
6,7 (9,1)

2

479
3.000 3.000

4RM 4RM2RM
6A/2R 9A/3R

14,7

De série
Multidisco em banho de óleo

Manual Direção assistida

Mecânica com embraiagem da transmissão
540

N/D

7,9

430

600-627

Plana com cobertura de borrachaSemi-plana com cobertura de borracha
De série
De série

82,6 82,8

De série
Opcional

Opcional

67 × 68 67 × 73,6 78 × 78,4

Kubota D722 Kubota D782 Kubota D1105    

Sem TDF ventral Sem TDF ventralSem TDF ventral

11,8 (16)
11,1 (15) 
9,1 (12,4)

3

17,9 (24,0)
15,7 (21)

14,3 (19,4)

13,2 (18)
12,5 (17)

10,3 (14,0)

719 778 1123
2.900 2.600

Completamente integrado
Um elemento Duplo

14 26

17,5 19,3 18,9

2.500 (opcional) N/D

14,1 16,9
Subida e descida Subida/descida por passos

540 615
Categoria I

2 (opcional)
N/D

2.360 2.410
938 990

2.013-2.350

797-815
760-1.006
267-313

7-12
9,5-18

732-787

2.217-2.293
1.270 1.563

767-867
760-1.006
240-316

1,8 2,1
5-12
8-16

6-12
9.5-18

639-674 635-670

Multirefletores com lâmpada de halogénio (marcação CE)

84,9

De série

De série
Opcional

De série
De série

Modelo

Motor

Conjunto de transmissão

Tipo

kW (CV)
kW (CV)

kW (CV)

km/h

mm

Fabrico, Modelo
Potência bruta do motor SAE
Potência do motor 97/68/EC
Potência à TDF (*1)

Número de cilindros
Diâmetro e Curso
Cilindrada
Regime nominal
Silenciador e tubo de escape
Filtro de ar

Número de velocidades
Velocidade máxima

Capacidade do depósito de combustível 

Tracção

rpm

kg

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m

kg

dBA

Velocidade
Velocidade

engate em extremo

Tipo

Traseira
Dianteira

Traseiros: Agrícola
Dianteiros: Agrícola

TDF Frontal (*2)

TDF Traseira

Bloqueio diferencial
Travões
Direção

Dimensões

Largura total (via mínima)
Altura total (arco levantado)

Comprimento total

Distância entre eixos
Largura de via

Altura livre ao solo
Raio de viragem com travões
Pneus

Peso

Sistema Hidráulico

Tipo de controlo de elevação
Capacidade de elevação

Caudal da bomba

Engate de três pontos
Distribuidores

Conforto

Plataforma do operador
Faróis

Iluminação do painel de instrumentos
Porta-bebidas ou objetos
Nível sonoro assento do operador (*3)

Opções

Farol de trabalho traseiro Opcional
Barra de tração homologada

Arco de segurança homologado

Engate dianteiro de reboque
Pirilampo
Saída hidráulica traseira

Cilindro hidráulico para carga

TDF

B1121D-EC B1161D-EC B1181D-EC B1241D-EC

cc
rpm

rpm

/min

De sérieRetrovisores marcação CE
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Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo desta publicação fosse preciso e atualizado no momento de ser lançada. Todos os direitos reservados. 
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida de qualquer forma, por qualquer meio, sem a permissão prévia da Kubota. A Kubota reserva-se o direito, como 
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(*1) De acordo com ensaio do fabricante.
(*2) O corta-relvas ventral apenas pode ser equipado em tratores com pneus agrícolas 4,5-10,7-16 ou de relvado 20x800-10, 212/820D-15.
(*3) B1121EC/B1161EC/B1181EC/B1241EC: Medidas de acordo com Regulamentação (EU) 1322/2014 XIII.


