
F F2890/F3090/F3890
Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den 

nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life



Kraftige rotorklippere med større produktivitet og bedre 
ytelse tilfredsstiller alle faglige behov



Kraftige rotorklippere med større produktivitet og bedre 
ytelse tilfredsstiller alle faglige behov.

Uansett hvilke arbeidsoppgaver du gir den, kan Kubota F-serie gjøre jobben 
effektivt med maks effekt og presisjon.
F3090 og F3890 har profesjonell ytelse med Kubota dieselmotor, kraftig og 
robust klippeaggregat, enkelt vedlikehold og overlegen førerkomfort. Kubota 
sin  kjente kvalitet gjør dem til det riktige valget for alle profesjonelle brukere. 
Nå tilbyr vi også den nye F2890 med 2WD for mindre utfordrende 
arbeidsoppgaver.

F2890/F3090/F3890



HØY
YTELSE
Du får gjort mer på kortere tid med Kubota’s kraftige 
dieselmotorer og funksjoner for fagfolk.

Kubota dieselmotorer
Kraftige Kubota dieselmotorer betyr 

raskere og mer effektiv utførelse av 
jobbene. F-seriens dieselmotorer har 

kraft til overs med høyt dreiemoment slik 
at du kan klippe gjennom høyt og fuktig 

gress uten problemer. Motorene har et 

nytt og forbedret forbrenningssystem 

som gir lave driftskostnader og reduserer 
utslippene. Lavt støynivå og lite 
vibrasjoner gjør F-serien til en god 
arbeidsplass.

F2890
27.4 hk / 3000 o/min

F3090
30.6 hk / 3000 o/min

F3890
37.3 hk / 3000 o/min



Stor drivstofftank
61 liters drivstofftank betyr lengre 
arbeidsøkter, uten behov for 
etterfylling av drivstoff. Det betyr 
mer tid til arbeid og mindre nedetid. 

Påfyllingen er praktisk plassert rett 
bak veltebøylen.

4WD og Autoassistert 4WD
Autoassistert 4WD fungerer ved 
kjøring både frem- og bakover, og
regulerer automatisk belastningen 

på hjulene under sving. Autoassistert  
4WD gjør det enklere å manøvrere 
klipperen og gir mindre slitasje på 
underlaget. Konstant 4WD kan også 
aktiveres.

Hydrostatisk servostyring
Hydrostatisk servostyring gjør det 
enklere å betjene klipperen og 
reduserer belastning på føreren.

Enkel HST pedal
Kraftig hydrostatisk trans-

misjon gir rask respons, god 

arbeidshastighet og mer 

muskler for tøffe jobber. Den 
enkle HST pedalen lar deg 

enkelt endre kjøreretning og 

kontrollere hastigheten 

( 4WD: 20 km/t fremover, 11 
km/t bakover). Hendene 
holdes fri for å betjene 
styring og redskap.

Store dekk
Fire store dekk gir en bred 

sporvidde for bedre 
stabilitet og manøvrerbarhet 
i skråninger. Dekkene bidrar 
også til bedre flyt og mindre 
jordpakking.

Tiltbart ratt
Rattet kan raskt justeres i 

flere stillinger for optimal 
førerkomfort og best mulig 

betjening.

Høy/Lav hastighet
Den hendige Hi / Low 
spaken er standard på alle 
modeller slik at du kan 

tilpasse klippehastigheten 

bedre til terrenget eller 

situasjon .



PROFESJONELLE
KLIPPEAGGREGATER
Solide og robuste klippeaggregater som passer til alle 
arbeidsoppgaver.

PTO drift
PTO aksel betyr ingen 

belter eller reimskiver - bare 
enkel og direkte 

kraftoverføring fra motoren 
til klippeaggregatet og 

andre typer redskap. 

Kraftoverføringsaksel krever 
også mindre vedlikehold og 
gir større pålitelighet.

Reim og støpte reimhjul
I tillegg til å gi større 
slitestyrke, bidrar de støpte 

reimhjulene til effektiv 
distribusjon av kraft til 
knivene. V-beltet vil ikke 
skli ut av posisjon eller vri 
seg og dermed reduseres 

sjansen for skader på 
klipperen. Du får mer ytelse 
og kraft, og færre 

problemer.

Støttehjul
Klippeaggregatet er utstyrt 

med to store hjul i front 

som svinger uavhengig 
360 grader. Hjulene gjør så 
klippeaggregatet holder seg 

over underlaget for å hindre 
skader og skalpering.

Klippeaggregat med 
kraftig stålkonstruksjon
Sterkere og mer holdbart 

enn konvensjonelle 
pressede stålplater. 
F-seriens stålkonstruksjon 
er utviklet for å tåle år med 
tøff bruk, gode 
klipperesultater og minimalt 

vedlikehold.

Klippeaggregat med bakutkast
Våre aggregater med bakutkast er laget i kraftig stål og fås i to 
størrelser - 60“ og 72“. Begge klippeaggregater kan tiltes opp 
90 grader for lettere rengjøring, vedlikehold og sliping av kniver. 
Innfestningen for løftearmene er sentrert rett over tyngdepunktet 
for bedre kontroll og effekt.

Klippeaggregat med bakutkast
Dette robuste klippeaggregatet er ideelt for rask klipping - selv 
i høyt gress . Fås i to størrelser - 60“ og 72“ - for ulike 
klippejobber. Begge har sideutkast, hurtigkobling og enkelt 
vedlikehold.



Klippeaggregat med bakutkast
Dette robuste klippeaggregatet er ideelt for rask klipping - selv 
i høyt gress . Fås i to størrelser - 60“ og 72“ - for ulike 
klippejobber. Begge har sideutkast, hurtigkobling og enkelt 
vedlikehold.

Bioklipp (ekstrautstyr)
Det profesjonelle bioklipp settet konverterer standard 
klippeaggregat til ett presist aggregat med bio som gir ett enda 

finere kutt. Bioklipp leveres til både 60” og 72” klippeaggregat 
og kan leveres til både side- og bakutkast. 

5,5” dypt design 
Høyt gress er ikke noe problem for 

disse profesjonelle klippeaggregatene 

med sideutkast. Den dype utformingen 
lar høyt gress stå oppe, slik at det kan 
skjæres på en mer effektiv måte . Dette 
resulterer i ett raskere snitt og ett penere 

resultat.



ENKELT
VEDLIKEHOLD

Enkelt vedlikehold
Nedetid er lik uproduktiv tid. F-serien er designet for raskt og enkelt vedlikehold. 
Alle detaljer er utviklet for at du så raskt som mulig skal kunne utføre nødvendig 
service og vedlikehold også komme tilbake i arbeid. 90 graders tilt på 
klippeaggregatet og hurtigkoblinger på motordeksel er noen av det som bidrar 
til at servicen utføres raskt og effektivt.

Grunnleggende design for enkelt og hurtig vedlikehold.



90 grader tilt av klippeaggregat
Klippeaggregatet kan tiltes hele 

90 grader, og gir suveren tilgang til 
knivene og undersiden av 
aggregatet for enklere rengjøring og 

vedlikehold.

Dobbelt luftfilter
Dobbelt luftfilter bidrar til 
jevn og effektiv drift av 
motor. Bare det ytre filteret 
må skiftes ut, mens det 
indre filteret kan renses 
med trykkluft. Dette 
reduserer vedlikeholdskost-
nadene.

Radiator
Radiatoren er plassert for 

enkelt vedlikehold. 
Plasseringen bidrar til god 

avkjøling for motoren. 
Temperaturmåler er 
standard for å unngå 
overoppheting.

Digitalt display
Det nye digitale LCD og 
LED inneholder all vital 
informasjon om klipperen. 

Her vises turtall på motor, 
gjenværende drivstoff, 
temperatur og timetall.

Verktøykasse
Beleilig plassert under sete 
for rask tilgang til dine 

verktøy . Det er også et 
ideelt sted å oppbevare 
bruksanvisningen slik at du 
alltid har denne for hånden 
når du er på jobb.



FØRERKOMFORT

Nøkkelen til sikker og effektiv bruk av klipperen. 

Komfort
Lange timer på jobb kan 
være slitsomt for føreren. 
Derfor er alle Kubota’s 
F-serie klippere utviklet 
med tanke på førerkomfort 
med god plass og enkel 

tilgang til alle funksjoner. 

Du vil merke forskjell etter 
en lang dag bak rattet.

Førersete
F-serien er utstyrt med ett 

avfjæret deluxe høyrygget 
sete med fire separate 
justeringer - vektkontroll, 
korsryggstøtte, ryggvinkel 
og armlener. Det gir 
mulighet for at hver fører 
kan finne sin optimale 
sittestilling. Luftsete kan 

leveres som ekstrautstyr.

Betjening
For enklere betjening og 

større komfort er spaken 

for Høy/Lav kjørehastighet, 
og spak for Hev/senk av 
klippeaggregat plassert ved 
siden av førersete.



EKSTRAUTSTYR

Solid ekstrautstyr for ulike arbeidsoppgaver.

Oppsamler
Gressoppsamleren GCD900F er utviklet spesielt 
for F-serien. Oppsamleren gir økte bruksområder 
og har blant annet elektrisk styrt hydraulisk vifte 
og hydraulisk hev og senk. Enkel demontering.

Førerhus (ektrautstyr)
Værforhold er ingen bekymring dersom du velger førerhus til 
din F-serie. Førerhuset er komplett med vindusvisker og spyler, 
samt varmeapparat for kalde dager. Gummidempere reduserer 
vibrasjoner og motorstøy, og lysutrustning for kjøring på vei er 
standard.

Ekstra bredt klippeaggregat (ekstrautstyr)
Ekstra bredt klippeaggregat med klippebredde på hele 
2,3 meter kan leveres til F3890. Klippeaggregatet har 
vinger på begge sider med hev/senk og flytfunksjon 
som gjør at det følger underlaget. Merk: Avbildet med 

tidligere modell.



Mower Specifications

Kubota V1505Kubota D1105 Kubota D1305

Liquid-cooled diesel (3 cyl) Liquid-cooled diesel (4 cyl)

27.4 (20.4) 30.6 (22.8) 37.3 (27.8)

3000

12611123 1498

61

19.6 /  11

Full-time 4WD or Auto-assist 4WD with dual acting overrunning clutchN/A

Optional

Hydraulic power steering

23×10.5-12 24×12-12

-

-

24×13-12

18×9.5-8

1300 (51.2)

2450 (96.5)

1240 (48.8) 1370 (53.9)

Shaft drive

2530

90

975 (38.4) / 875 (34.4)

HST (F2/R2)

1063 (41.9) / 1020 (40.2)

2-point hitch with hydraulic lift cylinders

Standard

1985 (78.1)

F2890E

2WD 4WD

F3090Model

Specifications

Mower Specifications

Engine

Steering

Turn Assist Brake Optional

Standard

Model

Steering system

Transmission

Type

HP (kW)

rpm

l

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

kg (Ibs.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

Standard (ISO21299 and OSHA)

Wet multi discs, hydraulic

795 (1753) 815(1797)755 (1664)

mm (in.)

Type and Number of Cylinders

Engine gross horsepower

Rated Revolution

Total Displacement cc

Fuel tank capacity

Wheel base

Overall length w/o deck

Overall width w/o deck

Overall height with Rops

ROPS

Weight

Max. travel speed Forward / Reverse

Dust indicator

mph (km/h)

Cruise control

4WD mode select

4WD2WD4WD / 2WD

Tilt steering

Tires

Dimension

Mower deck

Front

Front

16×6.5-8 18×9.5-8Rear

Tread (Front/Rear)

Clutch type

Mounting system

PTO revolution

Deck tilt angle Degrees

rpm

Drive system

Optional

Optional

Hydraulic

Rear Hydraulic Outlet (2 spool)

Rear Hydraulic Outlet (1 spool)

Standard

Displayed in LCD Digital Panel

Displayed in LCD Digital Panel

Displayed in LCD Digital Panel

Displayed in LCD Digital Panel

Maintenance

Fuel Gauge

Engine Speed

Hour Meter

Standard

Displayed in LCD Digital PanelWater Temperature

Tool Box

StandardCup holder

Tachometer

Dual element

StandardAir cleaner

Armrest Adjust

Standard

Standard

Operator

Reclining

Backrest Adjust

StandardSeat

Rear

F3890

StandardDifferential lock

Deck tilt assist

F2890E F3890F3090

1520 (60) / 1826 (72) 1520 (60) / 1826 (72)1372 (54) / 1520 (60)

Optional

Optional

1520 (60) 1520 (60) / 1826 (72) 1520 (60) / 1826 (72)

1372 (54)

1520 (60) / 1826 (72)

Model 2WD 4WD4WD

Cutting width Side Discharge

Rear Discharge

Mulching Kit Side Discharge

Rear Discharge

25 (1) / 129 (5)

Each 6.4 (0.25)

3

Cutting Height Adjustment

Number of blades

Cutting Height Min/Max

Welded

Deck Pan Pressed

Spesifikasjoner
Modell

Motor
Modell

Type og antall sylindre

Effekt
Omdreininger

Volum
Drivstofftank
Transmisjon

Styring

Hjulutrustning

Dimensjoner

Maks hastighet    Framover / Bakover

4WD program
Differensialsperre
Cruise kontroll

Styresystem

Tilt ratt

Bremseassistent sving

Front

Bak

Bak
Front

Totalhøyde med ROPS

Totalbredde uten klippeaggregat

Totallengde uten klippeaggregat

Hjulavstand
Sporvidde (Front/Bak)

Vekt
Klippeaggregat

Hydraulikk

Fører

Vedlikehold

Modell

Tilt klippebord hjelpemiddel

Tilt klippebord

PTO omdreininger

Festeanordning

Clutchtype
Drivverk

Verktøykasse
Temperaturmåler
Timeteller

Timeteller

Turtall motor

Drivstoffmåler
Dobbelt element
StøvindikatorLuftfilter

Koppholder

Nakkestøtte

Seterygg justerbar

Armlene justerbartSete

Ekstra hydraulikkuttak bak (enkeltvirkende)
Ekstra hydraulikkuttak bak (dobbeltvirkende)

Klippebredde

Bioklipp

Topp

Klippehøyde

Klippehøyde

Antall kniver

Bakutkast
Sideutkast

Sideutkast

Bakutkast

Sveiset
Presset

Min/Maks
Justerbart mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm 1372 / 1520
1520

1520 / 1826
1520 / 1826
Ekstrautstyr

Ekstrautstyr

1372

Ekstrautstyr

Hver 6.4
25 / 129

1520 / 1826

1520 / 1826
1520 / 1826

Ekstrautstyr

Vises i LCD display

Vises i LCD display
Vises i LCD display
Vises i LCD display
Vises i LCD display

o/min

kg

mm

grader

mm

mm

mm

mm

2 pkt. feste med hydrauliske løftesylindre
Våte skiver, hydraulisk
Kraftoverføring - PTO

1985
1370

815795

1240

755

2450
1300

975 / 875 1063 / 1020

Ekstrautstyr

Hydraulisk servostyring

Ekstrautstyr

Ikke tilg. Konstant 4WD eller 4WD automatisk assistant med dobbeltvirkende clutch

km/t

o/min
hk (kW)

Vannavkjølt diesel (3 syl.) Vannavkjølt diesel (4 syl.)

       

Spesifikasjoner kan endres ute varsel.
Vi tar forbehold om evnt. trykkfeil i brosjyren.
Utstyr vist på bilder i denne brosjyren kan være ekstrautstyr og ikke standard utstyr.

Spesifikasjoner klippeaggregat


