G

Дизелови компактни косачки KUBOTA

G23-II/G26-II

Професионална косачна техника с вграден кош за събиране на тревата
Сила, маневреност и издържливост - мощни косачки с
интегрирано долно или горно разтоварване

G-серията на KUBOTA: Силен партньор

Долно разтоварване

Височина на претоварването:

1930 mm
Горно
разтоварване

за тежки задачи
За Вашата професионална работа най-доброто просто ще бъде
достатъчно добро. Компактните трактори G23-II/G26-II на KUBOTA
предлагат максимална мощност на двигателя, изключително
стабилно конструирани косящи механизми и най-голямата
височина на подвигане в този клас..

124 mm

Двойно режещ косящ механизъм със
стабилни задвижващи зъбни колела
Изключително устойчивото задвижване на
ножовете е отличителната характеристика тук.
За разлика от обикновените зъбчати ремъци,
ножовото задвижване на G-серията на KUBOTA
се постига с карданен вал и безпроблемна и
издръжлива скоростна кутия. Тази конструкция
позволява голямо припокриване от 124 мм от
двата противоположно въртящи се ножа и така
гарантира отлично подрязване дори при
екстремни работни условия.
Централно регулиране на височина
на косене
Регулирането на височината на
косене е като детска игра. Чрез
просто завъртане на копчето за
настройка можете да зададете
прецизно височината на косене в
интервали от 6 мм..

за тежки задачи
Здрави и мощни дизелови двигатели,
екстремна маневреност и устойчива
конструкция – с тези характеристики ще
работите ефективно и ще извличате повече
от Вашия работен ден.
Силни двигатели

17.1 kW (23 конски сили) при G23-II и 18.8 kW
(26 конски сили) при G26-II - двигателите
гарантират бърза и ефективна работа. С тази
мощност високата и влажна трева или работа
на склонове не е проблем.

Малък радиус на обръщане

Големият ъгъл на кормилно управление и
компактната конструкция на G-серията
позволяват постигането на максимална
ефективност върху терена дори при тесни
пространства. Повечето препятствия могат да
бъдат заобиколени без сложни маневри..

Управление с
един педал за
хидростатичното
задвижване
С един педал се контролира
скоростта и посоката на
движение. Чрез лесното
използване се изключва
неправилно управление.

Висока скорост
на движение

Мощните двигатели и
новата скоростна кутия осигуряват
скорост на движение 15,5 км/ч при
G23-II и 17 км/ч при G26-II –
което също прави машините
по-продуктивни.

Мокри дискови
спирачки

С лесната за използване мокра дискова
спирачка можете да спрете бързо и лесно.
Проектираната да издъжи през целия жизнен
цикъл на машината система работи почти без
износване.

Заключване на
диференциала

Диференциалното заключване на
задната ос дава достатъчно
теглителна сила дори и на найтрудния терен и боксуването е
практически невъзможно.

Предна ос от стомана
За да се избегне износването и по
този начин времето за престой,
предната ос е изключително
издръжлива..

Маслен охлаждан съединител на
силоотводния вал*

Големият 1,37 м косящ механизъм при G26-II се активира лесно и просто от
маслен охлаждан многодисков съединител. Това свежда до минимум
пиковете на натоварване в задвижващия механизъм и намалява поддръжката.
* Съединител на клиновия ремък при G23-II

Удобно управление
С G-серията можете да останете спокойни дори и при най-трудните
изисквания. Машините предлагат всичко, което е необходимо, за да
вършите удобно всяка работа.
Ясни и информативни инструменти
за отчитане

Новите арматури Ви информират бързо и лесно за всички
важни работни характеристики на машината. Тахометърът,
индикаторът за резервоара и температурата и всички контролни
светлини са в директното зрително поле и са лесни за отчитане.

Просвет под
машината

175

Просвет под косящия
механизъм

150

mm
Висок просвет

Без косящия механизъм, пътният просвет е 175
мм, а с монтираната косящ механизъм все още
е значителните 150 мм. Достатъчно за да
работите ефективно дори при неблагоприятни
релефни условия..

Хидростатично
сервоуправление
Хидростатичното
сервоуправление
позволява
безпроблемна работа и
улеснява косене на
повърхности с много
препятствия.

Темпомат

За удобно и точно косене
на големи повърхности
можете да използвате
функцията темпомат, за
да фиксирате скоростта..

за най-трудни работи.
Effektive Kühlluftführung

В G-серията радиаторът е поставен в средата на трактора, а не
отпред. Охлаждащият въздух се засмуква от околната среда и се
отвежда напред през радиатора. Това предотвратява прегряване
и прекалено бързо замърсяване на радиатора и шофьорът не
седи в горещия отработен въздух.

Лесно качване и слизане и
много пространство за
краката

Платформата на шофьора се поддържа колкото
е възможно по-голяма и по-ниска. Това
осигурява много пространство за краката и
удобен достъп до машината.

Голям резервоар за гориво

Резервоарът за гориво има вместимост 20
литра, което означава по-малко спиране за
зареждане на гориво и по този начин подобрена
ефективност.

Проектиран за тежка работа..
Дори и при най-тежките
изисквания можете да останете
спокойни. С компактните
трактори Kubota разполагате с
оптимално качество, за да
извършвате всяка работа
удобно..

Чист изхвърлящ канал

Изхвърлящата шахта може лесно и бързо
да бъде изпразнена с помощта на лост от
седалката. Това предотвратява
задържането на остатъци от окосен
материал в изхвърлящия канал..

Функция на почистващата клапа

Управляващ лост

21°

Конструиран за лесно управление..
Лесно разтоварване

Кошът за събиране на трева може да бъде изпразнен
на всяка височина на повдигане, което опростява
работата и спестява време

Кош за събиране на
трева с голяма
вместимост

Лесният за монтиране и
демонтиране кош за
събиране на трева има
голяма вместимост от 640 л
(горно разтоварване) или 540
л (долно разтоварване). Тези
големи възможности
намаляват времето за
разтоварване и така
увеличават
производителността. Чрез
лесния и бърз монтаж и
демонтаж* на коша,
машините могат да се
използват и за други задачи,
като например за работа на
ремарке.* Необходими са опционални
опори за паркиране за моделите с горно
разтоварвания

Ефективен индикатор за
нивото на напълване

Моделите на G-серията на Kubota са
оборудвани със стандартен звуков
индикатор на нивото на напълване на
коша за събиране на трева. Тази система,
която може да се регулира според
съответните условия, реагира точно и по
този начин предотвратява препълването
на коша..

Голям ъгъл на приближаване

Кошът за събиране на трева е скосен в долната си
част с 21°. Това опростява претоварването на
машината и дава по-голям пътен просвет при
задни препятствия.

