
Motorvermogen: 44 pk

Eigen gewicht: 2950 kg

KUBOTA COMPACTE VERREIKER



De nieuwe Kubota verreiker is een compacte machine die ontwikkeld is om te werken 
in kleine ruimtes. Dankzij de ruime cabine en het compacte ontwerp, kan de KTH4815 
werken in een breed gamma van werkzaamheden en dit met een maximaal comfort voor de 
bestuurder. Of het nu voor werk op een boerderij is, in groene ruimten, industrieën of op 
bouwplaatsen, deze machine is een multifunctionele tool die zware lasten kan heffen en 
toch nog zeer wendbaar is in krappe ruimtes. De nieuwe Kubota KTH4815 kan een gewicht 
heffen van 1,4 ton op een hoogte van 4,8 meter wat deze uniek maakt in deze klasse.

ORIGINELE KUBOTA MOTOR, KRACHTIG, 
EFFICIENT EN STIL 
Kubota motoren staan bekend voor duurzaamheid en 
betrouwbaarheid, ze zijn oersterk, maar met respect voor 
het milieu als het om uitstoot en geluid gaat.

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (HST)
De hydrostatische transmissie is uitgerust met een krachtige 
pomp die een doeltreffende overdracht van vermogen 
naar de wielen garandeert. De transmissie is permanent 
4WD voor maximale tractie. Met 2 rijsnelheden tot 25km/
uur en een inching pedaal, past de KTH4815 zich aan alle 
werkomstandigheden aan.

HEAVY DUTY ASSEN

De Kubota KTH4815 is uitgerust met 2 zware 8-ton capaciteit assen en 
zware eindaandrijvingen van planetair type om tractie, stabiliteit en het 
hanteren van zware lasten te verzekeren. De differentiële lock op de 
vooras is optioneel.



COMPACTHEID
De KTH4815 is zeer compact. Met een 
breedte en een hoogte onder de 2 meter 
kan deze worden gebruikt in beperkte 
ruimtes zoals oude huizen, parkeerplaatsen, 
etc…

INTELLIGENT COMMUNICATIE SYSTEEM

De KTH4815 is uitgerust met een intelligent communicatie 
systeem dat het makkelijker maakt om storingen op te sporen 
en onderhoud uit te voeren. Daarnaast is het installeren van 
extra opties mogelijk.

DAGELIJKS ONDERHOUD
De motorkap kan ver opengezet worden 
waardoor het gemakkelijk word om 
belangrijke punten zoals het oliepeil, de 
radiateur, de luchtfilter, de batterij, etc… te 
controleren.

4.80 m



Dashboard 

Het dashboard geeft de bestuurder een overzicht 
van alle belangrijke informatie alsook een indicatie 
voor de hefcapaciteit. De bestuurder kan zich dus 
volledig consenteren op zijn werk.

Multifunctionele joystick

De standaard joystick is uitgerust met alle 
schakelfuncties die nodig zijn voor de machine in 
totaal comfort te kunnen gebruiken. De operator 
kan de rijmodus en snelheid selecteren door een 
simpele druk op een schakelaar. Hij kan ook de arm 
verlengen en van functies veranderen met dezelfde 
hand zonder dat hij zijn andere hand van het stuur 
hoeft te halen.

Ventilatie systeem

Om een aangename temperatuur in de cabine te 
houden, is de KTH4815 voorzien van een zeer 
efficiënt ventilatiesysteem. 3 luchtuitlaten boven 
het dashboard zorgen voor de verwarming van 
de voorruit en de bestuurder, terwijl 1 luchtuitlaat 
onderaan de voeten verwarmt. Dit systeem houdt 
de KTH4815 comfortabel, zelfs tijdens de koudere 
maanden.

De KTH4815 heeft een zeer ruime en stille cabine en 
is voorzien van een grote gebogen voorruit voor een 
uitstekend zicht op het werk. De bestuurder heeft een 
zicht van 360°. Indien de bestuurder meer zicht wenst, 
is het mogelijk om extra spiegels te plaatsen (Optie).

Touchpad

1. Motor ‘‘start/stop’’
2. 2-wiel / 4-wielaandrijving
3. Aankoppelen / afkoppelen 
    uitrustingsstukken  
4. Ventilatie
5. Werklampen voorzijde

Ruime cabine

6. Werklampen achterzijde
7. Zwaailicht
8. Ruitenwisser voorruit
9. Ruitenwisser achterruit
0. Niet gebruikt

Standaard Optie
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2-Wiel – Sturing
Maakt het mogelijk om stabiel 
te rijden en accuraat te sturen. 
Dit is ideaal voor het rijden van 
lange afstanden.

4-Wielaandrijving
Heel wendbaar in kleinere 
ruimtes dankzij de kleine 
draaicirkel.

Krab besturing
Eenvoudig manoeuvreren 
dichtbij een muur.

KANTELGEWICHT

Standaard versie

Met contragewicht (optie)

Kantelgewicht  (kg)
Hefcapaciteit  (kg)

Kantelgewicht  (kg)
Hefcapaciteit  (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

Kleine draaicirkel van 
1200 mm

55
00



STANDAARD UITRUSTING

Motor

• Originele Kubota turbomotor
• Dubbel luchtfilter element

Transmissie / Sturing

• Hydrostatische 4-wielaandrijving
• Assen van 8 ton lading met planetaire 

eindreductie
• Parkeren met schijfremmen
• 4 wielaandrijving
• 10,00/75-15,3 AS (Totale breedte 160 cm)

Hydraulisch systeem

• Hydraulische pomp met hoge prestatie
• Lockmechanisme voor hydraulische functies 

voor aanbouwdelen
• Inching en rempedaal
• Elektronische omschakelaar van vooruit/ 

achteruit (F/R) op de multifunctionele joystick
• 1 dubbelwerkende functie met mechanische 

bediening
• Zweefstand
• Oliekoeler

Veiligheid

• ROPS (beschermingsstructuur tegen omrollen 
ISO 3471) / FOPS (beschermingsstructuur tegen 
vallende objecten ISO 3449

• Hefogen
• Werklamp op vaste telescopische arm
• Baterijschakelaar
• 4 bevestigingspunten voor transport
• Veiligheidskleppen
• Digicode te activeren

OPTIONELE UITRUSTING 

• 5 hydraulische mogelijkheden: Maximaal 
3 ondersteunende circuits mechanisch 
of elektrisch aangestuurd (aan / uit of 
proportioneel). Neem contact op met uw lokale 
dealer voor meer informatie.

• Vrije retour aan voor- of achterzijde
• Lekolie leiding voor- of achteraan
• Mechanisch bediende blokkering van het 

oliedebiet naar de extra functie

* Voor meer informatie, contacteer uw lokale 
  dealer.

Snelkoppeling

De KTH4815 is uitgerust met een 
hydraulisch snelwissel voor een 
eenvoudige en snelle wisseling 
van het attachment.

Optionele banden Breedte machine  (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

Hydraulisch systeem

• Differentieël blokkering inschakelbaar onder 
volle belasting

• 2-wielaandrijving / Krab sturing
• Hand gas
• Hand inching

Transmissie / Sturing

• Zwaailicht gemonteerd op veiligheidsdak
• Verkeerslichten + 2 spiegels
• 2 camera’s ( 1 aan de telescopische arm + 1 aan de 

achterkant van de machine + 7” scherm in cabine
• 3 pin stopcontact aan de voorkant (12 volt, max.2,5A)
• 3 pin stopcontact aan de achterkant
• 13 pin stopcontact aan de achterkant (Enkel 

wanneer de signalisatiekit is geïnstalleerd)
• Kit verwarming motor (120V)
• Kit verwarming motor (220V)

Elektrische Opties

Overig

• Spuitwerk in bedrijfskleuren (1of 2 kleuren)
• Contragewicht 170 kg
• Verschillende types snelwissel
• Verlengde uitlaatpijp achteraan
• Gecombineerde trekhaak

Comfort

• Luxe stoel met gordel en verlengde rugleuning
• Verstelbare stuurkolom
• Compleet dashboard
• Opbergruimte voor documenten

• Luxe cabine inclusief ruiten rondom, ruitenwis-
sers voor- en achterruit + 2 werklampen voo-
raan + 1 werklamp achteraan + 1 spiegel links + 
radio + luidsprekers + binnenbekleding

• Luchtgeveerde stoel
• Vloermat

Comfort

nnnnnnnn

Niet contractuele kleuren

Veiligheid

• Achteruitrijalarm



SPECIFICATIES

A
B
C

kg

pk/ tr/min

kW/ tr/min

kg

kg

kN

kN

km/u

/min

cc

kg

bar

Hefcapaciteit 

Model

Maximale oliestroom

Maximale druk

Model

Gewicht van de machine  

Motor

Trekkracht

Banden
Type

Rijsnelheid

Hulpcircuit

Merk

Vermogen

Aantal Cilinders

Inhoud

Type koeling

Type Transmissie

Kantelmoment 
met palletvork 
(ISO14397)Prestatie met 

palletvork 
(met contragewicht)

Afmetingen

Capaciteit

Brandstoftank

Motorolie

Olietank

Koeling systeem

4

2115

1420

1090

16

AS (Agrarisch)

0-7km/u - 0-25km/u

51

43

5.25

50

9

KTH4815

2950

33 / 2000

Watergekoeld

Hydrostatische

25.4

10.0/75-15.3

230

KUBOTA

V1505-T

44 / 2000

1498

kgOperationeel gewicht  3025

AFMETINGEN

Alle gebruikte afbeeldingen zijn alleen voor deze brochure.
Bij gebruik van de verreiker is het dragen van beschermende kleding en uitrusting verplicht en deze moet in overeenstemming zijn met de 
wettelijke veiligheidsvoorschriften.
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De data is gemeten op een standaard versie. 
Technische gegevens kunnen worden gewijzigd zonder 
voorafgaande kennisgeving.
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Afmetingen 
van de 
machine*

Wielbasis

Totale breedte zonder een bak

Totale breedte met een bak

Hoogte van de stoel

Hoogte met veiligheidsdak

Maximale hoogte op het niveau van de assen

Maximale hefhoogte met een bak

Kantelhoek op de grond

Kantelhoek op maximale hoogte

Maximale hellingshoek

Maximaal bereik op de grond met een standaard bak

Standaard wieldiameter

Buitendiameter draaicirkel met standaard bak

Buitendiameter draaicirkel banden

Binnendiameter draaicirkel banden

Hoogte met cabine

Afstorthoogte

33°

3060

3400

1200

1950

3150

3850

950

51°

760

2700

1970

1970

4100

4800

5500

45°

Minimale breedte mm 1570

Bodemvrijheid mm 232

* Het gewicht van de machine: met standaard bak van 170 kg.
* Operationeel gewicht: met een bestuurder van 75 kg en een standaard bak van 170 kg.

Kijk voor uw dealer op www.kubota.nl/dealers


