
RTV-X1110
Robustní, výkonná a spolehlivá vozidla řady RTV-X1110 jsou originální a vysoce efektivně řešená transportní 
terénní vozidla. Díky účelnému a promyšlenému využití řady progresivních konstrukčních prvků poskytují 
všestranné (bez nadsázky univerzální) možnosti uplatnění.
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Model
RTV-X1110

barva oranžová Kubota barva kamufláž

Motor

Model KUBOTA D1105-E4-UV-2E

Typ 3válcový dieselový vodou chlazený

Zdvihový objem cm3 1 123

Výkon ECE−R24 kW(k)/ot/min 17,8 (24,2)/3 200

Baterie 12 V, 40 Ah, 650 CCA

Objem palivové nádrže l 30

Převodové ústrojí hydrostatické (VHT-X) s regulací v závislosti na zatížení

Počet rychlostí 3 (vpřed rychlá/vpřed pomalá/zpátečka)

Max. rychlost km/h 0–40

Pojezdový systém pohon všech kol (AWD)

Uzávěrka diferenciálu přední diferenciál s omezeným prokluzem (LSD – Limited Slip Differential)

Uzávěrka diferenciálu zadní mechanická uzávěrka diferenciálu, nožní, 100%

Pneumatiky HDWS 25 × 10–12, 6 plis, aluminiové ráfky

Hydraulický systém l/min standardně 9 (volitelně 23,5)

Počet hydraulických řídicích jednotek standard 1 dws (volitelně 1 dws + 1 dw dodatečně)

Řízení hydrostatické

Brzdy (vpředu/vzadu) vnitřní olejem chlazená vícedisková lamelová brzda

Parkovací brzda na zadní nápravě, ručně ovládaná

Zavěšení přední nezávislé zavěšení kol dvojité lichoběžníkové s nastavitelným předpětím pružiny a hydraulickým tlumením

Zavěšení zadní nezávislé dvojité lichoběžníkové s hydraulickým tlumením a stabilizátorem

Světlá výška (vpředu/vzadu) mm 265–252/259–257 (závislá na zatížení)

Rozměry

Délka mm 3 130

Šířka mm 1 654

Celková výška mm 1 998

Rozchod kol (vpředu) mm 1 240

Rozchod kol (vzadu) mm 1 240

Rozvor mm 2 045

Poloměr otáčení m 4

Hmotnost (ROPS/Cab) kg 1 000/1 090

Hmotnost přívěsu 1 000

Zatížení přívěsu (nebrzděné/brzděné) kg 450/590

Užitečné zatížení (ROPS/Cab) kg 545/455

Zatížení přední nápravy kg 750

Zatížení zadní nápravy kg 1 135

Ložná plocha

Materiál ocel

Šířka × délka × hloubka mm 1 465 × 1 030 × 285

Objem m3 0,43

Výška ložné plochy (nezatížené) mm 887

Zatížení ložné plochy (v závislosti na vybavení) 500

Sklápění ložné plochy hydraulické


