
L2 KUBOTA
SÉRIE- L2
L2-372 – L2-452 – L2-522 – L2-552 – L2-622 

#Dados técnicos 

A empresa reserva-se o direito de alterar as especificações acima sem aviso prévio.

Modelo L2-452 L2-552 L2-622 L2-452 L2-522 L2-372 L2-452 L2-522

Cabine ROPS traseiro e ROPS central

Motor

Modelo V2403-CR-E5-GE4
V2403-CR-
TE5-GE5

V2403-CR-
E5-GE2

V2403-CR-
TE5-GE2

D1803-CR-
E5-GE1

V2403-CR-
E5-GE1

V2403-CR-
TE5-GE1

Tipo Injeção direta, diesel de 4 tempos refrigerado a água, sistema common rail

Número de cilindros 4 3 4

Potência motor ECE R120 kW (PS) 33,0 (44,9) 40,1 (54,5) 45,1 (61,3) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8) 26,9 (36,6) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8)

Cilindrada total cc 2434 1826 2434

Binário máximo (bruto)
Nm  

(at 1.600 rpm)
148,9 185,3 198,5 143,4 166,7 115,2 143,4 166,7

Capacidade tanque combustível l 51 50

Sistema de deslocamento

Transmissão HST 3 gamas com Hi-Lo (3 x 2) 16 frente e 16 para trás totalmente sincronizado

De série
tamanho pneu

Dianteiro 8-16 9,5-16 8-16 9,5-16 7-16 8-16 9,5-16

Traseiro 13,6-24 13,6-28 13,6-24 13,6-28 12,4-24 13,6-24 13,6-28

Embreagem – De discos a seco

Direção Direção hidráulica hidrostática

Sistema de travagem Discos em banho de óleo

Raio de viragem mínimo com travão m 2,7 3,2 2,7 3,2 2,7 3,2

TDF

TDF traseira SAE 1-3/8, 6 splines

TDF/velocidade do motor rpm 540/2480 540/2590 540/2400 540/2550 – 750/2550

Unidade hidráulica

Capacidade da bomba l/min 35,6 37,0 35,6 31,5 37,0 35,6

Engate de 3 pontos SAE categoria 1

Sistema de controlo hidráulico Controlo de posição

Força máx. de 
elevação

Nos pontos de elevação kg 1750 1700 1750

609,6 mm atrás dos pontos 
de levantamento

kg 1250 1350 1250 1350 1200 1250 1350

Sistema de pressão MPa (kgf/cm2) 18,6 (190) 17,7 (180) 18,6 (190)

Dimensões

Comprimento total (sem 3P) mm 3170 3245 3170 3245 3015 3170 3245

Largura total (área mínima) mm 1560 1560 1560 1560 1430 1555 1470

Altura total (com ROPS) mm 2330 2375 2330 2375 2415 2250 2550

Distância entre eixos mm 1895 1915 1895 1915 1805 1895 1915

Distância min. ao solo mm 360 400 360 400 360 390 400

Piso Dianteiro mm 1145 1135 1145 1135 1150 1145 1135

Traseiro mm
1240
1310
1410

1225
1325

1240
1310
1410

1225
1325

1110
1205
1300
1385

1140
1210
1310

1125
1225
1325

Peso kg 1895 2080 1860 2045 1590 1700 1820
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A nova Série L2 da Kubota combina recursos excelentes com um alto nível de 
conforto e eficiência. Isto torna estes tratores compactos as máquinas ideais para 
profissionais exigentes. Quaisquer que sejam as tarefas que precisa realizar, a série 
L2 oferece-lhe a solução perfeita para os seus requisitos específicos. Pode escolher 
entre cinco saídas de motor diferentes, versões de cabine ou ROPS, transmissão 
mecânica ou hidrostática e muito mais.

O trator compacto ideal para 
profissionais

#Features

Combine a sua TDF com a tarefa

Duas velocidades de tomada 
de força estão disponíveis para 
realizar uma ampla gama de tarefas 
diferentes: 540 e 540E económico 
para uso ainda mais económico dos 
implementos.

Desempenho excepcional

As novas máquinas da Série L2 apresentam 
uma bomba hidráulica potente com um 
fluxo máximo de óleo de 37 l/min e duas 
válvulas de controlo de série. Juntamente 
com a força de elevação de 1.750 kg na 
parte traseira (1.700 kg para L2-372), isso 
dá à máquina muitos músculos.

Valor agregado incluído

A nova série L2 está 
equipada com duas 
memórias de velocidade do 
motor como padrão, bem 
como cruise control (Modelos 
HST) e um dispositivo anti-
roubo protegido por código. 
Para si, isso significa não só 
mais conforto, mas também 
mais eficiência e segurança.

Controlo externo do 
elevador traseiro

Uma grande vantagem em 
termos de conveniência 
operacional. Se precisa 
engatar e desengatar 
implementos com frequência, 
apreciará o controlo mecânico 
externo do hidráulico traseiro 
nos modelos com cabine.

Tudo à vista

As luzes de trabalho LED 
montadas na cabine iluminam 
com eficiência sua área de 
trabalho - transformando a 
noite em um dia de trabalho.

Trabalho de manutenção 
simples

A série L2 de Kubota tem uma 
capota do motor de peça 
única que pode ser totalmente 
aberta para fácil acesso ao 
compartimento do motor. Isto 
fornece acesso simples e sem 
esforço a todos os pontos de 
serviço importantes, como filtro 
de ar, radiador, etc.

Direção firme e suave

O eixo dianteiro com transmissão 
cónica e direção hidráulica integrada 
garantem excelente manobrabilidade 
e direção sem esforço.

Desempenho limpo
Os motores diesel Kubota com 3 (L2-372) ou 4 cilindros 
estão disponíveis com potências entre 37 cv e 61 cv. 
São equipados com um sistema de injeção common 
rail, recirculação dos gases de escape e um filtro de 
partículas diesel para atender ao estrito padrão de 
emissões Estágio V da UE. Além disso, o filtro de 
partículas diesel só precisa ser limpo a cada 6000 horas 
- o intervalo de limpeza mais longo de sua classe.

Mudanças suaves em todos os momentos
Com os novos tratores da série L2, pode escolher entre 
dois sistemas de transmissão Kubota comprovados:
uma transmissão HST com mudança de grupo de três 
estágios ou uma caixa de velocidades manual 16/16 
sincronizada. Ambos impressionam pela facilidade de 
operação e alta qualidade.

Uma cabine verdadeiramente confortável 
Ao escolher um modelo de cabine, pode desfrutar 
de uma série de recursos premium. Estes incluem ar 
condicionado automático, a nova pala de sol grande e 
duas tomadas de carregamento USB. Muito espaço, 
controles ergonomicamente posicionados e boa 
visibilidade em toda a volta estão incluídos como padrão.

ROPS ou versões de cabine
Visibilidade irrestrita e montagem e desmontagem 
desimpedidas ou condições de trabalho confortáveis 
independentemente do clima. Com a nova Série L2, 
pode escolher entre uma cabine completa ou um 
sistema de proteção dobrável contra capotamento 
(ROPS) montado no meio ou na parte traseira.

Carregador frontal versátil
Se quiser usar ainda mais esta máquina, os 
carregadores frontais opcionais da Kubota são 
exatamente o que precisa. Os carregadores frontais têm 
uma capacidade máxima de elevação de até 1400 kg e 
estão disponíveis para os modelos L2-372 (LA 555), 
L2-452 (LA 805) e L2-522, L2-552 e L2-622 (LA 1055).Modelo Motor

Potência (ECE R 120) 
hp

Transmissão Estrutura

L2-452 V2403-CR-E5 44.9
F16-R16 Sincronização completa / 

HST 3 intervalos com Hi-lo
ROPS traseiro / Cabine

L2-522 V2403-CR-TE5 50.8 F16-R16 Sincronização completa ROPS traseiro / Cabine

L2-552 V2403-CR-TE5 54.5 HST 3 intervalos com Hi-lo Cabine

L2-622 V2403-CR-TE5 61.3 HST 3 intervalos com Hi-lo Cabine


