
Motorvermogen: 62.5 pk

Eigen gewicht: 4715 kg

K U B O T A  W I E L L A D E R



De nieuwe standaard voor wielladers.

Kubota, bekend van de minigravers, introduceert een nieuwe wiellader. 

Geheel nieuw, zowel van binnen als buiten, klaar voor iedere klus.

PRESTATIES
Ontworpen met het oog op 
efficiency en kracht. Dankzij 
de sterke en betrouwbare 
Kubota motor en de flexibele 
elektronische hydrostatische 
transmissie (HST) met 4 
instellingen, kunt u iedere klus 
aan.
Voldoende opbreekkracht, goede 
wendbaarheid en uitstekende 
stabiliteit zorgen ervoor dat u 
onder alle omstandigheden prettig 
kunt werken.



VEILIGHEID 
Veiligheid en zekerheid gaan altijd voor. Het 
anti-diefstal systeem op basis van 
geprogrammeerde sleutels houden de 
machine veilig.
6 sjorpunten houden de machine veilig op de 
plaats tijdens transport.

COMFORT
De ruime cabine is ergonomisch ontworpen, 
hierdoor kunt u zeer comfortabel werken.

TOEGANG BIJ 
ONDERHOUD
Alle hoofcomponenten 
zijn eenvoudig bereikbaar, 
hierdoor kunt u razendsnel 
uw R085 weer inzetten.

K U B O T A  W I E L L A D E R

ORIGINELE KUBOTA MOTOR
Het kloppende hart van de R085 is een originele 62,5 pk 
sterke Kubota dieselmotor. Deze betrouwbare motor geeft 
weinig trilling af, heeft een laag geluidsniveau en is zuinig 
met brandstof. Dankzij het roetfilter voldoet de motor aan 
de Fase III B emissierichtlijnen. 



Cabine met vrijzicht
De geheel nieuw ontworpen cabine is rondom 
voorzien van glas voor uitstekend zicht in alle 
richtingen. De glazen cabinedeur en het raam 
rechts van de machinist geven een goed zicht op 
wat er naast u gebeurt.
Bij achteruit tijden is het zicht naar achteren 
optimaal doordat de gebogen achterruit geen 
stijlen heeft en de motorkap afloopt. 
Ook aan de voorzijde is het zicht niet belemmerd 
door het chassis of raamstijlen, waardoor het zicht 
op de vorken perfect is.

• GEZIEN VANAF DE MACHINIST

A

B

C

D

Zicht op palletvorken Zicht op snelwissel

Zicht op de grond zijkant Zicht op de grond achterkant

A B

C D

COMFORT
Ontworpen volgens de nieuwste ergonomische richtlijnen, 



Modern digitaal display
Het digitaal instrumenten panel is helder verlicht en 
duidelijk, waardoor in één oogopslag alles af te lezen is. 
Een automatisch controlesysteem houdt de vitale functies 
van de machine in de gaten, waardoor u zich kunt richten 
op het werk.

B

A

Volledig geveerde stoel
Neem plaats op de comfortabele volledig 
geveerde en verstelbare stoel.
Voor voldoende beenruimte en een ruime 
instap is ook gezorgd.

Verstelbaar stuur
Het stuurwiel kan eenvoudig in hoogte 
versteld worden door middel van een 
hendel.

Verstelbare rechter armsteun
De armsteun is een belangrijk ergonomisch 
onderdeel, door de handige verstelling kunt 
u de joystick eenvoudig hanteren.
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hierdoor kunt u prettiger en comfortabeler werken.

C



Power Modus
Speciaal voor afstorten, grondverzet en andere taken 
waarbij extra tractie nodig is. De Power modus 
verbetert de tractie met 40%.

Eco Modus
Eco modus zorgt voor een besparing van 10 – 15% 
op het brandstofverbruik. 
Minder brandstofverbruik is beter voor het milieu én 
uw portemonnee. 

Aanbouwdelen Modus
Deze modus is geschikt voor het werken met een 
maaier, roterende borstel etc. De aandrijving van het 
aanbouwdeel kan precies aangestuurd worden door 
het motorvermogen naar het aanbouwdeel exact te 

regelen door een draaiknop los van de rijsnelheid. Bij deze modus is 
de rijsnelheid begrensd tot 4,8 km/u.

Motor toerental (extra functie)
Draaiknop:
1050 - 2400 rpm
(Alleen aanbouwdelen modus)

Werken met de wiellader is vloeiend, snel en efficiënt, dankzij de elektronische 
hydrostatische transmissie van Kubota. 
Door de 4 werkinstellingen kan voor iedere inzet een optimale instelling worden gekozen

E l e k t r o n i s c h e 
H y d r o s t a t i s c h e 
Transmissie (HST)

Multi functionele joystick
Alle belangrijke functies zijn met de joystick met één 
hand te bedienen. Met de 5-traps snelheidsschakelaar 
kunt u de maximale 
snelheid eenvoudig 
regelen.

Extra functie schakelaar:
Druk de schakelaar in om de 
oliestroom in te stellen en vast te 
houden voor het aanbouwdeel 
(alle modussen).

Normale Modus
In normale modus kunt u alle taken uitvoeren.

Snelheidsschakelaar 
(omhoog)

Rijrichting 
schakelaar

Snelheidsschakelaar 
(omlaag)

Neutraalstand 
schakelaar

Differentiëelslot 
schakelaar

Extra funtie 
regelschakelaar

PRESTATIES
De optimale balans tussen kracht en functionaliteit voor 



Werkbereik
Een lang afstortbereik maakt werken met palletvorken en 
laadklussen eenvoudig, het laden van een vrachtwagen 
gaat eenvoudig door de hoge en vrije afstorthoogte.

Armtilt / parallelbeweging
Dankzij de laststabilisator, kunt heeft u alle 
bewegingsvrijheid met een geladen pallet. 
De last blijft horizontaal, zelf tijdens het 
heffen en dalen.

iedere klus.

Differentiëel slot (100% instelbaar, 
voor- en achterwielen)
Mochten de wielen slippen, dan is het differentieel slot 
eenvoudig in te schakelen voor de achter- en voorwielen. 
Hierdoor ontstaat tractie zonder slippen.



ONDERHOUD EN VEILIGHEID

Eenvoudig onderhoud
Onderhoud plegen aan de R085 is kinderspel. De 
achterste motorkap gaat in z’n geheel omhoog open, 
waardoor u onbelemmerde toegang heeft tot de 
hoofdcomponenten.
Alle delen welke routinematig onderhoud nodig hebben, 
waaronder alle filters, zijn binnen handbereik. De 
motorkappen rechts en links geven directe toegang tot 
de brandstoftank en de accu. Overige delen zijn ook 
eenvoudig bereikbaar, zoals u van Kubota gewend 
bent.

Modern digitaal display
Het digitaal instrumenten paneel is helder 
verlicht en duidelijk, waardoor in één oogopslag 
alles af te lezen is. Een automatisch 
controlesysteem houdt de vitale functies van de 
machine in de gaten, waardoor u zich kunt 
richten op het werk. 

Een scala aan onderhouds-en veiligheidsvoorzieningen laten u v

• Foutcode display

Deze codes geven weer wat het exacte probleem is.



Kubota anti-diefstal systeem.
De R085 is beschermd door Kubota’s betrouwbare anti 
diefstal systeem.
Alleen geprogrammeerde sleutels kunnen de motor 
starten, wanneer de motor toch gestart word met een 
ongeprogrammeerde sleutel dan zal er een alarm afgaan.
Ook laat een sleutelverklikker weten dat de sleutel nog in 
het contact zit en een LED lampje geeft aan dat het anti-
diefstal systeem is ingeschakeld.

Veilig transporteren
Met een transporthoogte onder de 2500 mm. is de 
R085 te transporteren onder bruggen en viaducten. 
Met 6 sjorpunten is de machine stevig vast te zetten 
voor transport.
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veiliger werken.

A

D

Dubbel element luchtfilter

Fuel Filter

B

E

 Roetfilter

 Waterscheider

C Ruitensproeier reservoir

F Reserve tank

F



SPECIFICATIES

Specificaties kunnen wijzigen zonder berichtgeving. 
Gegevens zijn op basis van een standaard bak en standaard banden (12.5-18”)
Bedrijfsgewicht is inclusief een machinist van 75 kg.

Model

Motor

Specificaties 
met bak

Specificaties 
met 
palletvorken

Rijden

Kieplast, rechtuit (ISO14397-1) (canopy/cabine)

Kieplast, gedraaid (ISO14397-1) (canopy/cabine)

Opbreekkracht (ISO14397-2)

Kieplast, gedraaid  (ISO14397-1) (canopy/cabine)

Max. draaglast (EN 474-3) 80%

Max. draaglast  (EN 474-3) 60%

Bandenmaat

Rijsnelheid Vooruit

Achteruit

Extra functie

Fabrikant

Model

Vermogen (ISO9249)

Aantal cilinders

Type
Transmissie

Trekkracht

As-oscillatie hoek 

Max. oliestroom

Max. hydraulische druk

Voor / achter as

kW/rpm

pk/rpm

kg

m3

kg

kg

kg

kN

kN

kg

kg

km/h

km/h

kN

/min

MPa

R085

46 / 2400

62.5 / 2400

4

Hydrostatische 
transmissie

Cilinderinhoud cc 2615

Water gekoeld V2607-CR-TE4

Kubota

2980 / 3140

37.6

48.6

2380 / 2500

1900 / 2000

1420 / 1500

12.5-18

0 to 20

0 to 20

   38.2

3400 / 3580

Bedrijfsgewicht (canopy/cabine)

Bak inhoud 0.85

4565 / 4790

67.2

20.6

Graden

Differentieel slot 100% instelbaar

 8 + --

Max. hefvermogen op grondniveau

Geluid

Inhoud

Geluidsniveau (LWA) (canopy/cabine)

Brandstoftank

Hydrauliektank

Hydrauliektank incl. hydraulisch system

Motorolie

Voor / achteras olie

Geluidsdruk (LpA) (canopy/cabine)

dB (A)

9.0

4.5

dB (A)

101 / 101

70

39

57

81 / 73

BAK
Model

Standaard bak Standaard bak 
(breed model) 4 in 1 bak 4 in 1 bak 

(breed model)

R085

0.85 0.88 0.8 0.83

1820 1890 1820 1890

340 349 540 552

1.9 1.8 1.75 1.67

Type bak

Inhoud m3

Breedte mm

Gewicht kg

Stortdichtheid t/m3

12.5-18 317 MPT
 (Alliance)

12.5-20 317 MPT 
 (Alliance)

405/70 R18 STP9 EM 
(Dunlop)

400/70 R20 XMCL 
(Michelin)

12.5-18 317 MPT 
(Alliance)

12.5-20 317 MPT  
(Alliance)

405/70 R18 STP9 EM 
(Dunlop)

400/70 R20 XMCL 
(Michelin)

Aanbevolen 

bandenmaat

PALLETVORKEN
Model R085

1000
Vorklengte

mm

1200mm

Standaard uitvoering
Motor/Brandstofsysteem 
• Originele Kubota motor (Fase III B)
• Roetfilter
• Dubbel element luchtfilter
• Zoemer voor brandstofniveau

Rijsysteem 
• 5 instelbare rijsnelheden
• Differentieel slot
  (100% instelbaar, voor- en achterwielen)
• Natte schijfremmen
• Parkeerrem

Hydraulisch systeem 
• 4 werkinstellingen d.m.v. electronisch 
hydrostatische  transmissie

  (Normaal, Power, Eco, Aanbouwdelen modus)
• Multi functionele joystrick met proportionele 
regeling voor extra functie

• Veiligheidshendel
• Extra functie oliestroomschakelaar
• Inching en rempedaal
• Snelwissel bediening
• Motortoeren regelknop (extra functie)
• Laststabilisator schakelaar

Cabine 
• Cabine met verwarming
• 2 werklampen op de cabine
• Op gewicht instelbare, geveerde stoel (stof) met 
armsteun links en rugsteun

• Oprolbare veiligheidsgordel
• Verstelbare rechter polssteun
• Digitaal panel me diagnose functie
• ROPS ISO3471 goedgekeurde cabine

• FOPS ISO 3449 niveau 1 (goedgekeurde 
overkapping)

• Radio voorbereiding 
  (antenne en speakers)
• Zijspiegels
• Noodhamer
• 12 volt aansluiting
• Zonneklep
• In hoogte verstelbaar stuur

 Canopy
• Op gewicht instelbare stoel (PVC) met linker  
   armsteun en rugsteun
• Oprolbare veiligheidsgordel
• Verstelbare rechter polssteun
• Digitaal paneel met diagnose functie
• ROPS ISO 3471 goedgekeurde overkapping
• FOPS ISO 3449 niveau 1 (goedgekeurde 

overkapping)
• Zijspiegels
• 12 volt aansluiting
• Ruimte voor gereedschap (onder stoel)
• In hoogte verstelbaar stuur

Werkuitrusting 
• 2 koplampen (met richtingaanwijzers)
• Hydraulisch snelwissel
• Z-bar met parallel beweging 
• Volledige verlichting achterzijde 
  (Turn signal, Tail light, Brake light, Back light)

Veiligheid
• 6 sjorpunten
• Stuurslot
• Hefarm ondersteuning
• Accu isolator
• Trekhaak pen

Overig
• KUBOTA anti-diefstal system
• Onderhoudsvrije accu
• Vetspuit houder
• Bekerhouder

Optionele uitrusting
Cabine 
• Zwaailamp
• Airconditioning 

Canopy 
• Zwaailamp
• 2 werklampen voorzijde

Werkuitrusting 
• Slangbreukbeveiliging op hefarm

Overig 
• Biologische olie
• Rempedaal (rechts)
• Accumulator
• Gereedschapskist
• Werklampen achterzijde
• Stekkerdoos voor aanhanger
• Bedrijfskleuren
• Diverse bandenstoorten
  Multi inzetbaar: 12.5-20 317MPT (Alliance)
  Industrie: 405/70 R18, SPT9 EM (Dunlop)
  Landbouw: 400/70 R20, XMCL (Michelin)
• Diverse bakken en overige aanbouwdelen



★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor brochure doeleinden.
    Houd u altijd aan de lokale wetgeving als u de machine bedient.
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Met bak

Afmetingen

Berkbereik

Overig

Totale lengte mmA

R085

5300

Wielbasis mmB 2000

Hartmaat banden mmC 1400

Totale hoogte  (canopy / cabine) mmD 2460 / 2480

Bodemvrijheid mmE 330

Totale breedte (over de banden) mmF 1725

Totale breedte (bak) mmG 1820

Afstorthoogte (zonder tanden) mmH 2530

Dumpbereik mmI 725

Max. aankoppelhoogte mmJ 3230

Max. hefhoogte mmK 4140

Graafdiepte mmL 75

Kantelhoek bak (achterwaarts) GradenM 50

Afstorthoek GradenN 45

Stuuruitslag Graden 40

Draaicirkel (banden) mm 3445

Standard breedte

Standaard bak

WERKBEREIK
Met palletvorken

Vorklengte

Werkbereik

Totale lengte mm

mm

A1

R085

5605

Vorkhoogte bij max. bereik mmB1 1360

Vorkhoogte bij max. hoogte mmC1 3020

Bereik op maaiveld mmD1 815

Max. bereik mmE1 1255

Bereik vorkenbord bij max. hoogte mmF1 500

1200

Specificaties kunnen wijzigen zonder berichtgeving.
Gegevens zijn op basis van een standaard bak en standaard banden (12.5-18”)

Cabine model

R085

GWP

1430

Gefluoreerde broeikasgassen
Airconditoning gas bevat gefluoreerde broeikas gassen.

(Aardopwarmingsvermogen: GWP)

Industriële 
aanduiding
HFC-134a

Hoeveelheid
(kg)

0.7

CO2 equivalent
(ton)

1.01
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