
Motoreffekt (hk):

KC300H/HR-5 : 
46,3 / 46,3

Nyttolast (kg):

KC300H/HR-5 : 
2 875 / 2 875

Maskinvikt (kg):

KC300H/HR-5 : 
2 750 / 2 750

KUBOTA TRACKED 

DUMPER BANDDUMPER

KC300H-5
KC300HR-5



Avlastning

Avlastningen går snabbt och smidigt. Profilen på tippflaket 
har för alla modellerna utformats för att materialet ska kunna 
lastas av snabbt. Med en tippningsvinkel på 55° (H-version) 
och 84° (HR-version) lastas allt material av mycket lätt och 
smidigt. Rotationsfunktionen (180°) på HR-versionen och 
trevägstippningen på H-versionen gör det möjligt att tömma 
tippflaket åt sidorna i alla förhållanden, när man ska fylla 
exempelvis ett dike.

Prestanda

Med hög larvningshastighet och en lastkapacitet på 2875 
kg kan KC300-5 lätt transportera en stor mängd material 
på kort tid. Underredet med kraftfull larvningskonstruktion 
gör att den kan arbeta på vitt skilda markförhållanden. 
KC300-5 kan med lätthet klara hinder tack vare en bakre 
angreppsvinkel på 26° och markfrigång på 330 mm.

Hydrostatisk transmission (HST)

KC300-5 med variabel hastighet, 2 hydraulpumpar och 2 
motorer med kopplingsfri hydrostatisk transmission. Detta gör 
det möjligt att utföra motroterande manövrer. Den avancerade 
transmissionen ger smidig styrning. Föraren kan välja den 
hastighet som bäst lämpar sig för arbetsplatsen och kan lätt 
skifta mellan Hög hastighet (upp till 11 km/tim) för slät mark och 
Låg hastighet (upp till 6 km/tim) för mer svårtillgänglig mark. 
HST-systemet bidrar till att göra arbetet och larvningen mer 
effektiv och produktiv, samtidigt som det gör åkningen smidigare 
och mer bekväm, vilket bidrar till att minska förarens trötthet.

Underrede med trippelfläns 
och short pitch-larver

KC300-5 har 12 trippelflänsrullar. Åtta av dem är fjädrande. 
Detta ger ökad stabilitet på sluttningar och i besvärlig 
terräng. Short pitch-larverna ger smidig åkning och bästa 
komfort vid hög hastighet.

Kompakt, hög prestanda och otrolig design
Kompakt, kraftfull och smidig. KC300-5-serien är designad för högsta komfort. Den nya KUBOTA 
KC300-5 kan transportera en stor mängd material snabbt och lätt, vilket sparar både tid och besvär. 
Med hög larvningshastighet och en lastkapacitet på 2875 kg är detta den bästa maskinen för olika 
markförhållanden.
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KC300HR-5 
(180° roterande tippningsfunktion)

Lastkapacitet

Tack vare sin smidighet och mångsidighet, en högsta 
lastkapacitet på 2875 kg och en volym på 1,50 m3  (för HR-
versionen) och 1,35 m3 (för versionen med trevägstippning) är 
KC300-5 en multifunktions-dumper som gör det möjligt att frakta 
alla materialtyper.

 

KC300H-5 (3-vägstippning)



SERVICE/SÄKERHET 

Främre stötfångare

Främre stötfångare skyddar maskinen och minskar 
eventuella skador. Två LED arbetslampor är 
skyddade och integrerade bakom denna starka 
stötfångare.

Fästpunkter, lyftpunkter 
och dragkrok

De fyra fästpunkterna gör det lätt och 
säkert att transportera maskinen genom 
att förankra den stabilt vid transport mellan 
olika platser.  Fästpunkterna är lätta att 
nå, vilket ökar effektiviteten och minskar 
risken att föraren skadas. När tippflaket 
är i upprest läge kan du använda de fyra 
lyftkrokarna för att lyfta upp maskinen. 
Det finns också en dragkrok längst bak på 
chassit.

Halkskyddat steg

Det går lätt att komma i och ur maskinen tack vare 
det trygga och bekväma halkskyddade steget. Detta 
bidrar till att minimera riskerna för att föraren råkar 
ut för olyckor.

Motorhuven kan öppnas helt och de inre delarna 
har placerats på bästa sätt för att ge snabb, effektiv 
service och kortare stilleståndstid.



SERVICE/SÄKERHET 

Säkerhet, ROPS och FOPS hytt

För att ge föraren högsta säkerhet är KC300-5 utrustad 
med en komplett ROPS / FOPS-hytt och säkerhetsbälte. 
Två ergonomiska handtag med en storlek som passar 
perfekt till förarens händer gör det lättare att komma upp till 
förarsätet och stöder föraren under färd.

Underhåll

Motorhuven kan öppnas fullt och gör det lätt att nå alla delar för 
underhåll. De dagliga kontrollerna av motorn har koncentrerats 
till en plats. Batteriet sitter utanför motorrummet för att hålla det 
svalt.

KUBOTA OR IG INAL  
D IESELMOTOR MED 
CRS OCH DPF  ÄR  STEG-V  
GODKÄNDA
Kubota Original Dieselmotor med CRS och DPF med 
direktinsprutning är nu helt Steg V-kompatibla. En ny DPF minskar 
underhållet genom att serviceintervallen förlängs.

Fullt vändbar körställning

Kubota KC300-5 crawler dumper är utrustad med deluxe 
vändbar körställning, vilket gör det möjligt för föraren att 
vända sig 180° och se i den motsatta riktningen. Eftersom 
multifunktionsspaken är integrerad i den högra 
säteskonsolen är hanteringen sömlös, även vänd bakåt. 
Detta bidrar till en säker och ergonomisk arbetsmiljö för 
föraren.



Mått

KC300HR-5

KC300H-5

Unité : mm



Specifikationer
 Modellnamn KC300H-5 KC300HR-5

 Motor

 Märke Kubota Kubota
 Modell V2403 (Steg V) V2403 (Steg V)

 Effekt
kW (HK) 34,1 (46,3)

rpm 2400
 Slagvolym cc 2403
 Kylsystem Vattenkyld

 Arbetsvikt (maskinvikt med en förare på 75 kg) kg 2825
 Max lastkapacitet kg 2875
 Tippningssystem, skopa Hydraulik
 Tippriktning 3-vägstippning 180° roterande tippningsfunktion

 Transmission

 Typ Hydrostatisk transmission (HST)
 Hudraulpumpar 2 variabla pumpar (Rexroth)
 Oljeflöde, hydraulpumpar l/min 2 x 54
 Hydraulmotor Radialkolvmotor
 Max hydraultryck bar 350

  Maskinmått
 Längd mm 3288 3599
 Höjd mm 2382
 Bredd mm 1550

 Inre mått, tippflak

 Längd mm 1637 2075
 Bredd mm 1440 1506
 Höjd mm 400  -
 Tippningsvinkel grader 55° 84°
 Volym (ISO6483) m3 1,15 1,15
 Nominell kapacitet (ISO6483) m3 1,35 1,5

 Underrede

 Markfrigång mm 330
 Lyftvinkel grader 26° (främre) / 57° (bakre)
 Bredd mm 1950
 Bredd på gummilarv mm 320
 Underrullar Antal 6

 Larvningshastighet 
 (framåt/bakåt)

 Låg fart km/h 0 ~ 6
 Hög fart km/h 0 ~ 11

 Max stigningsförmåga grader  Fram 20° /  i sidled 25°
 Bränsletank, volym liter 45
 Hydraultank, volym liter 51

Tillgängliga modeller och versioner
Typ Standard Modell Lyxmodell (Hi)

LCD-färgskärm och backkamera • •
Joystick för larv och flakstyrning • •
 Dubbla gaspedaler •
2 främre LED-lampor • •
4 LED-lampor på taket •
Motorstart/stoppknapp och gaspedallås • •
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Alla bilder som visas är endast avsedda för denna broschyr.
     Använd alltid rätt PPE-kläder och utrustning i enlighet med lokala lagar och säkerhetsföreskrifter när du använder dumpern.


