
Motoreffekt: 44 HK / 33 kW

Maskinvægt: 2950 kg

KUBOTA KOMPAKT TELESKOPLÆSSER



Den nye Kubota KTH4815 teleskoplæsser er en alsidig maskine, som er specielt udviklet 
til arbejde under begrænsede pladsforhold. Til trods for KTH4815 maskinens kompakte 
størrelse er kabinen rummelig og byder på høj førerkomfort. Maskinen er en multifunktionel 
løsning, som er perfekt til opgaver inden for landbrug, gartneri, bygge- og anlægsbranchen 
samt industrien generelt, netop fordi den kan håndtere tunge belastninger og komme 
rundt under snævre pladsforhold.  Kubota KTH4815 kan løfte  en belastning på 1,4 ton i en 
højde på 4,8 meter, hvilket betyder, at den er helt unik og overgår andre maskiner i samme 
kategori.

DEN ORIGINALE KUBOTA MOTOR - 
STÆRK, EFFEKTIV OG MILJØVENLIG
Den originale Kubota motor er kendt for sin 
driftssikkerhed og holdbarhed. Den er stærk - men 
alligevel miljøvenlig hvad angår støj og emissioner.

HYDROSTATISK TRANSMISSION (HST)
Hydrostatdrevet er udstyret med en højkapacitets pumpe, som 
sikrer en effektiv kraftoverføring til hjulene. Kubota KTH4815 
kører med permanent firehjulstræk  for maksimal trækkraft. 
Maskinen har to kørehastigheder. Den maksimale hastighed 
på 25 km/t samt krybegear gør den velegnet til stort set alle 
arbejdsbetingelser.

AKSLER TIL TUNGE BELASTNINGER

Kubota KTH4815 er udstyret med ekstra kraftige 8 ton aksler og stærkt 
planetdrev til sikkerhed for optimal trækkraft, stabilitet og håndtering af 
tunge læs. Differentialespærren på frontakslen (option) er omstillelig 
ved behov.



KOMPAKT OPBYGNING
Kubota KTH4815 er meget kompakt med 
en bredde og højde på under 2 meter. 
Maskinen kan derfor benyttes under trange 
pladsforhold, f.eks. på tæt bebyggede 
områder, parkeringspladser m.v. ..

AVANCERET CAN BUS SYSTEM

Kubota KTH4815 er udstyret med avanceret CAN bus system 
til sikkerhed for let og hurtig fejlfinding og vedligeholdelse. 
Systemet muliggør endvidere enkel montering og brug af 
ekstraudstyr.

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Motorhjelmen kan åbnes helt op, således 
at der er let adgang til alle primære 
komponenter, f.eks. køler, luftfilter, batteri og 
check af oliestand.

4.80 m



Instrumentbræt

Instrumentbrættet er enkelt indrettet, og føreren har 
let overblik over alle vigtige informationer, herunder 
en indikator for  løftekapacitet. Maskinføreren kan 
derfor koncentrere sig fuldt ud om arbejdet.

Multifunktions joystik

KTH4815 er som standard udstyret med joystik med 
alle nødvendige kontakter til styring af maskinen. 
Køremodus og hastighed kan skiftes med en 
fingerspids. Udskydning af teleskoparmen og 
funktionsskift kan udføres med én hånd, uden at det 
er nødvendigt at slippe rattet med den anden hånd.

Ventilationssystem

KTH4815 er udført med et effektivt 
ventilationssystem, som holder kabinen varm, når 
vejret er koldt.  Over instrumentbrættet er der tre 
udgange, som holder kabinen varm og ruderne 
dugfri, og én nederst i kabinen, som giver varme til 
fødderne.  KTH4815 er derfor også behagelig og 
komfortabel i årets koldeste måneder.

KTH4815 er udstyret med rummelig og stille 
kabine med stort rudeparti for perfekt udsyn 360°. 
Ønskes der yderligere udsyn og overblik, kan 
maskinen leveres med ekstra spejle (option).

Touchskærm

1. Motor start/stop
2. 2-hjuls / 4-hjuls styring
3. Låsning/oplåsning af 
    frontudstyr
4. Ventilation
5. Arbejdslys for

Rummelig kabine

6. Arbejdslys bag
7. Roterende advarselslys
8. Forrudeviskere
9. Bagrudeviskere
0. Ikke i brug

Standard Option
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2-hjuls styring
For støt og smidig kørsel samt 
præcis styring. Ideel til kørsel 
over længere distancer.

4-hjuls styring
For høj manøvredygtighed på 
begrænset plads takket være 
lille venderadius.

Krabbestyring
Gør det let at manøvrere under 
trange pladsforhold og køre tæt 
op til mure m.v.

TIPLAST  

Standard version

Med kontravægt (option)

Tiplast (kg)
Løftekapacitet (kg)

Tiplast (kg)
Løftekapacitet (kg)

A B C D E

A B C D E

2 490 1 670 1 255    700     585

1 735 1 165    395     330   900

2 870 1 925 1 445    855     710

2 115 1 420    550     460  1 090

Lille venderadius på 
1.200 mm

55
00



STANDARDUDSTYR

Motor

• Original Kubota turbomotor
• Dobbelt luftfilter

Transmission / Styring

• Hydrostatisk permanent 4-hjuls træk
• 8 ton aksler, kraftige planetdrev
• Skiveparkeringsbremse
• 4-hjuls styring
• 10,00/75-15,3 AS (samlet bredde 160 cm)

Hydrauliksystem

• Højkapacitets hydraulikpumpe
• Låsefunktion til frontmonteret udstyr
• Krybe-/bremsepedal
• Omskifterkontakt frem/bak på multifunktions 

joystik
• Hydraulikkreds 1, dobbeltvirkende ventil på 

fronten, mekanisk aktiveret
• Flydestilling
• Oliekøler

Sikkerhed

• Førerbeskyttelse: ROPS (Roll-Over Protective 
Structure ISO 3471) / FOPS (Falling Object 
Protective Structure ISO 3449)

• Løfteøjer
• Arbejdslys på bom
• Hovedafbryder
• 4 transportsikringer
• Slangebrudsventil

EKSTRAUDSTYR

• 5 hydraulikmuligheder: Op til 3 dobbeltvirkende 
ventiler, mekanisk eller elektrisk styret (ON/
OFF eller proportionalt). Kontakt Løwener for 
yderligere oplysninger

• Fri retur 
• Lækolie
• Enkelt- eller dobbelt holdefunktion på 

mekaniske styringer

* Kontakt Løwener for yderligere oplysninger.

Hurtigskifte

KTH4815 er udstyret med 
hydraulisk kvikkobling for hurtigt 
og enkelt skift af arbejdsudstyr.

Dæktyper (option) Maskinbredde (mm)

31x15,5-15 AS 1600
31x15,5-15 TR-06 1600
31x15,5-15 SKID 1600
425/40B17 GSP 1640

400/50-15 Gazon 1640

10,0/75-15,3 AS 1600

Hydrauliksystem

• Differentialespærre, kan låses ved behov 
• 2-hjuls styring / Krabbestyring

Transmission / Styring

• Rotorblink på sikkerhedstaget
• Blinklys og 2 spejle
• 2 kameraer (1 på teleskoparmen, 1 bakkamera, 

7» TFT display)
• NATO-stik for 
• NATO-stik bag
• 13-polet trailerstik
• Motorvarmer 220V kit
• Bakalarm

Elektrisk kreds

Andet

• Speciallakering 1 eller 2 farver
• Kontravægt 170 kg
• Forskellige typer af kvikkoblinger
• Udstødningsforlænger bag på maskinen
• Trækkrog

Komfort

• Luksussæde med sikkerhedssele og ekstra lændestøtte
• Justerbart rat
• Komplet instrumentbræt
• Handskerum

• Luksuskabine med store vinduespartier hele 
vejen rundt, glasdør venstre side,  front-/bagru-
deviskere, opvarmning, 2 arbejdslys for og 1 
arbejdslys bag, 1 venstre spejl, radio, højttalere

• Luftaffjedret komfortsæde
• Kabinemåtter

Komfort

Viste farver er eksempler



SPECIFIKATIONER

A
B
C

kg

HK/rpm

kW/rpm

kg

kg

kN

kN

km/h

/min

cc

kg

bar

Løftekapacitet

Model

Olieflow

Olietryk

Model

Maskinvægt 

Motor

Brydekraft

Dæk
Type

Kørehastighed

Hydraulikkreds

Fabrikat

Effekt

Antal cylindere

Slagvolumen

Køling type

Type Transmission

Tippelast med
pallegaffel
(ISO14397)

Ydelse med 
pallegaffel 
(med kontravægt)

Dimensioner

Kapacitet

Brændstoftank

Motorolie

Hydrauliktank

Kølesystem

4

2115

1420

1090

16

AS

0-7km/h - 0-25km/h

51

43

5.25

50

9

KTH4815

2950

33 / 2000

Vandkølet

Hydrostatisk

25.4

10.0/75-15.3

230

KUBOTA

V1505-T

44 / 2000

1498

kgDriftsvægt 3025

DIMENSIONER

Alle viste billeder er kun til brochurebrug.
Brug lovpligtigt beskyttelsestøj og -udstyr ved arbejde med teleskoplæsseren.

KTH4815 Danish - 2016-09-15
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Målingerne er udført på standardversionen. 
Der tages forbehold for ændring af specifikationerne uden 
forudgående varsel.
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mm

Maskine 
dimensioner*

Akselafstand

Samlet længde uden skovl

Samlet længde med skovl

Sædehøjde

Højde med ROPS/FOPS

Maks. højde ved pinbolt

Maks. løftehøjde skovlniveau

Vinkel for tilbagerulning (på underlaget)

Vinkel for tilbagerulning ved maks. løftehøjde

Tømmevinkel

Maks. rækkevidde, terrænhøjde, med standardskovl

Diameter standarddæk

Maks. udvendig radius

Radius ved yderkant

Indvendig venderadius

Højde med kabine 

Tømmehøjde

33°

3060

3400

1200

1950

3150

3850

950

51°

760

2700

1970

1970

4100

4800

5500

45°

Min. maskinbredde mm 1570

* Maskinvægt: med 170 kg standardskovl.
* Driftsvægt: Med maskinfører på 75 kg og 170 kg standardskovl.

V. Løwener A/S
Smedeland 2 
2600 Glostrup - Denmark 
Tlf. nr.: +45 43 200 300 
Fax nr. : +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk 
Website: www.loewener.dk


