
Linhai  
UTV 1100 DIESEL  
EPS (T1b)  
 
 
Technické specifikace 
 
 

Motor 
Model: Kubota Diesel D1105-E3B, Made in Japan 

Typ: 4taktní kapalinou chlazený řadový tříválec 

Objem: 1124 cm3 

Vrtání x zdvih: Ø 78 x 78,4 mm 

Kompresní poměr 24:1 

Výkon: 24.8 HP 

Točivý moment: 72 Nm @ 3000 / min 

Chlazení: kapalinou + elektrický ventilátor 

 
 

Pohonný systém 
Pohon: 

2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný, 2 uzamykatelné 
diferenciály 

Převodovka: 
Automatická, CVTech, L/H/N/R se zpátečkou + 
motorová brza 

Uzávěrka diferenciálu: vpředu i vzadu 

Koncový převod: kardanem 

 
 

Podvozek 
Zavěšení přední / zadní: nezávislé (IRS) - nezávislá dvojitá A-ramena 

Pérování přední / zadní: 
hydraulické tlumiče s nastavitelným přepětím 
pružin 

Brzdy přední: 2x hydraulická kotoučová 

Brzdy zadní: 2x hydraulická kotoučová 

Pneumatiky přední / zadní: AT26 x 9 - 14 / AT26 x 11 - 14 



 

Rozměry a hmotnosti 
Celková délka / šířka / výška: 3110 mm / 1543 mm / 1990 mm 

Výška sedadla: 915 mm 

Světlá výška: 240 mm 

Rozvor: 1930 mm 

Hmotnost bez náplní: 842 kg 

Rozměr korby: 1020 x 1470 x 400 mm 

Nosnost korby: 500 kg 

Tažná síla: 800 kg 

Palivová nádrž: 35 l 

 
 

Další vlastnosti 
Displej: Digitální multifunkční displej s funkcemi: otáčkoměr, rychloměr, maximální 
dosažené otáčky motoru, maximální dosažená rychlost, průměrná rychlost, 2 
počítadla denní ujeté vzdálenosti, počítadlo celkově ujeté vzdálenosti, denní 
počitadlo najetých motohodin, celkové počitadlo najetých motohodin, palivoměr, 
diagnostický poruchový kód, palubní hodiny 
Kontrolky: pohon 4x4, zařazený převod, přehřátí motoru, motorový olej, ukazatele 
směru, osvětlení 

 
 

Výbava 
Elektrický posilovač řízení EPS, sklopná korba s vyklápěcím a odnímatelným čelem 
a postranicemi, extra silný naviják 4 500 lbs, přední ochranný rám, ocelové ochranné 
postranní rámy, 14palcová kola se šestiplátnovými pneumatikami, plastová 
střecha odolná UV-záření, sklopná ochrana nohou, ochranná klec s certifikací 
ROPS, tažné zařízení oko-čep, lavicové sedadlo s bezpečnostními pásy, 
úložná schránka v přístrojové desce, dvojité projektorové světlomety, LED světla pro 
denní svícení, akustická signalizace zpátečky 
 


