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EK1-261
Pro uživatele, kteří hledají jednoduchý, ale výkonný traktor, je model EK1-261 od společnosti Escorts-Kubota 
skvělá volba. Díky své všestrannosti a robustnosti bude využitelný v širokém rozsahu úkolů.
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Model EK1-261
Kategorie T2a

Motor

Výrobce Mitsubishi

Model MV S3L2

Emisní třída 5

Počet válců motoru 3

Objem motoru cm3 1 318

Chlazení kapalinou

Výkon motoru při jmenovitých ot/min (97/68/EC) HP/kW 24,4/18

Jmenovité otáčky ot/min 2 500

Max. krouticí moment Nm 76,3

Palivová nádrž l 24

Převodovka

Typ mechanická

Počet převodových stupňů 9 V × 3 Z

Minimální pojezdová rychlost km/h 1,1

Maximální pojezdová rychlost km/h 18,2

Nápravy a brzdy

Typ 4WD připojováno mechanicky

Poloměr otáčení m 2,1

Uzávěra diferenciálu zadní nápravy ano

Vývodový hřídel

Otáčky – standard ot 540/540E

Typ PTO přímý pohon – závislý na otáčkách motoru

Hydraulika

Typ ovládání otevřený

Výkon hydraulického čerpadla l/min 20

Přídavná hydraulika zadní dvojčinný ventil

Zadní 3bodový závěs Kat. I N

Zdvihový výkon zadního 3bodového závěsu kg 750

Funkce regulace síly a polohy

Zvedací táhlo stavitelné levé i pravé

Rozměry a hmotnosti

Přední pneumatiky 6 × 12

Zadní pneumatiky 3,8 × 20

Rozvor mm 1 550

Světlá výška mm 310

Výška (k volantu) mm 1 300

Maximální výška (maják) mm 2 192

Pohotovostní hmotnost (s ROPS) kg 1 000

Maximální přípustná hmotnost kg 1 800

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. 
Předkládaná tiskovina slouží výhradně jako popis.Model Me05

Maximální výška zdvihu v čepu otáčení lopaty mm 1 980

Maximální výška zdvihu pod úrovní lopaty mm 1 790

Výsypná výška (se sklopenou lopatou) mm 1 525

Maximální úhel vyklopení ° 50

Dosah s lopatou (na zemi) mm 1 400

Úhel naklopení lopaty ° 50

Zahloubení mm 90

Výkon zdvihu (odtrh) kg 450

Maximální zdvih kg 365

Maximální výkon traktoru HP 30

Hmotnost kg 101

Technická data čelního nakladače

Technická data



Převodovka
Traktory jsou vybaveny stálým přenosem výkonu s devíti rychlostmi stupni 
vpřed a třemi vzad, které umožňují řazení rychlostí za jízdy ve skupině. Díky 
rozsahu převodovky neexistuje žádné riziko nevyužití krouticího momentu 
převodovky během provozu.
Traktor je vybaven možností přiřazení pohonu přední nápravy na pohon 4×4. 
Uzávěru diferenciálu zadní nápravy ovládá nožní pedál. Brzdy v olejové lázni 
a nezávislá parkovací brzda zajišťují vysokou úroveň ochrany obsluhy i okolí.

Skvělé pracovní místo
Ovládací páky na pravé a levé straně řidiče jsou logicky uspořádané 
a ergonomicky umístěné. Díky barevnému rozlišení se snadno identifikuje 
použití bez ohrožení záměny. Díky umístění je lze snadno najít a uchopit. 
Žádná páka nebrání přístupu k sedačce obsluhy.
Traktor má také užitečné detaily, díky nimž je obsluha a ovládání snadnější. 
Díky nabíjecí zásuvce s držákem mobilního telefonu máte také praktické 
příslušenství pro celodenní práci a bezpečnostní jistotu.

Pohodlné ovládání
Ovládací páka umožňuje snadno a intuitivně ovládat zadní 3bodový 
závěs Kat. I. Přesná kontrola zdvihu a polohy umožňuje efektivní ovládání 
příslušenství. S maximální nosností 750 kg lze zvednout i těžké nářadí.

EK1-261 má otevřený hydraulický systém a je standardně vybaven 
dvojčinným ventilem. Čerpadlo pro přídavnou hydrauliku má výkon 20 l/min.

Výkonný 
a všestranný
Díky síle a všestrannosti je Escort-Kubota 
EK1-261 s využitím PTO ideální traktor pro 
lehkou práci, jako je sečení, terénní úpravy, 
příprava půdy a komunální práce. V závislosti 
na využití jsou k dispozici zemědělské, 
trávníkové nebo průmyslové pneumatiky.

Model Hydraulický 
systém

Max. výkon 
olejového čerpadla

Dvojčinný 
ventil

3bodový 
závěs

Maximální zdvihový 
výkon

Regulace 3bodového 
závěsu

EK1-261 otevřený 20 l/min standardně Kat. I N 750 kg tah a poloha

Hydraulika

Výkonný zadní 
3bodový závěs 
dokáže snadno 
zvednout i těžká 
břemena.

Čelní závěs nebo nakladač

Pro zvýšení pracovního využití 
traktoru EK1-261 lze dovybavit 
model čelním hydraulickým 
závěsem, nebo čelním 
nakladačem.

Převodovka

Mechanická převodovka 
9V/3Z umožňuje snadné řazení 
a poskytuje široký rozsah 
rychlostí.

Standardní výbava

Traktor je vybaven užitečným 
příslušenstvím, kterým je 12voltová 
zásuvka, schránka na mobilní 
telefon, schránka na nářadí, zadním 
pracovním světlem, majákem a jedním 
dvojčinným ventilem.

Motor

Kvalitní naftový tříválcový motor 
Mitsubishi zajišťuje dostatečný výkon pro 
široké využití a vysokou spolehlivost.

Platforma obsluhy

Ergonomicky navržená rovná 
podlaha poskytuje obsluze 
pohodlné pracovní prostředí.

Kompaktní a adaptabilní

Díky svým kompaktním rozměrům může být traktor využíván i v omezený 
prostorách. V místech, kde je omezena výška vjezdu, může být ochranná 
konstrukce chránící při převrácení (ROPS) rychle a snadno sklopena.

Robustní a spolehlivý motor
Robustní 3válcový vznětový, kapalinou chlazený motor Mitsubishi s výkonem 
24 HP splňující emisní normu Stage V. Tento 4taktní motor využívá vstřikování 
paliva do vířivé komůrky. Vysoce kvalitní suchý vzduchový filtr zajišťuje 
maximální výkon a vynikající ochranu paliva. Senzor na filtru vám oznámí 
nutnost tento filtr vyčistit, což zjednodušuje údržbu.
Jednodílný kryt motoru s maximálním úhlem otevření umožňuje rychlý 
přístup k důležitým bodům údržby motoru bez nutnosti nářadí. Velká mřížka 
chladiče zajišťuje dobré proudění vzduchu k chladiči, snadno se odnímá 
a udržuje čistá.

Vyšší bezpečnost
U sedačky lze nastavit vodorovný posun i odpružení, aby parametry 
odpovídaly výšce a hmotnosti obsluhy. To samozřejmě snižuje únavu. 
Bezpečnostní senzor sedačky registruje přítomnost obsluhy. Pokud obsluha 
chybí, dojde k automatickému vypnutí motoru. Aby se zabránilo zastavení 
motoru traktoru s příslušenstvím poháněným PTO při práci na místě, je nutné 
sepnout bezpečnostní spínač PTO.


