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K U B O T A КОСАЧКА Z E R O - T U R N

Z122R
Ефективност, маневреност и комфорт за взискателната тревна поддръжка.

KUBOTA Z122R
Маневрената алтернатива.

Обичате дома си и държите на поддържаната градина?
Тогава KUBOTA Z122R е най-добрият избор:
-екстремна маневреност и лесно управление
-висока ефктивност дори при трудни терени
С нашата ергономична концепция можете да косите
вашата трева бързо и ефективно.

Z122R Zero-Turn

*4 години или 300 работни часа в зависимост кое ще настъпи първо .
Подробности при Вашия оторизиран KUBOTA-дистрибутор.

КОМФОРТ И СТИЛ,
ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ
Z122R убеждава с полезни функции. Ергономичната
концепция и атрактивният дизайн превръщат
косенето в релаксиращото удоволствие.

СИГУРНОСТ НА
ПЪРВО МЯСТО
Със стандартната
защитна рамка винаги сте
на сигурно място.

ЛЕСНО И ИНТУИТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ
С двата лоста за управление можете
лесно, бързо и безопасно да навигирате
около дървета и препятствия. За
оптимален комфорт лостовете са
регулируеми спрямо височината на
шофьора.

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
За инструменти, напитки и други прибори,
които са твърде големи за вашите джобове.

РЕГУЛИРУЕМА ПОЗИЦИЯ НА
СЕДАЛКАТА
Седалката може да се регулира назад и напред в
голям обсег. Така лесно може да намерите найудобната за Вас позиция за сядане.

ПОЛЕЗНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ПОВЕЧЕ КОМФОРТ
УДОБНА СЕДАЛКА

Добре подплатена и много
пространство. Вие работите
комфортно и спокойно.

МНОГО МЯСТО ЗА
КРАКАТА

Просторната шофьорска
платформа предлага и на големи
шофьори много място.

ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ

ПОСТАВКА ЗА НАПИТКА
Вашата освежаваща
напитка е винаги на
една ръка разстояние.

ПОДДРЪЖКА

ПРЕМИСЛЕНО РЕГУЛИНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА
РЯЗАНЕ

ЕРГОНОМИЧНО ПОДРЕЖДАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Прецизно регулиране на
височината на рязане на стъпки
от около 6 mm, без да ставате
от мястото си.

Всички лостове и ключове са
прегледно позициони-рани и лесно
достъпни. Управлението е интуитивно.

ПОСТОЯННО
СМАЗАНИ
ЛАГЕРИ
Всички важни лагери имат
траен маслен пълнеж.
Сложното смазване отпада.

ЛЕСНА
ПОДДРЪЖКА
НА
ДВИГАТЕЛЯ
Измервателната пръчка за
маслото и въздушният
филтър са лесно достъпни
- поддръжката се извършва
секунди.

ПОЧИСТВАНЕ НА
КОСЯЩИЯ МЕХАНИЗЪМ
С
почистващата
връзка лесно
поддържате
косящия
механизъм
чист.

КОГАТО МОЩНОСТТА ИМА
ЗНАЧЕНИЕ...
С мощен двигател, стабилно задвижване и тежкотоварна рамка може
лесно да се справите дори и с трудни задачи.

МОЩЕН
ДВИГАТЕЛ

СТАБИЛНО
ЗАДВИЖВАНЕ
Две издържливи хидростатични
трансмисии надеждно предават
мощност
към
задвижващите
колела.

Големи възможности дори и
при трудни изпитания.
Двигателят на Z122R предлага
мощността, от която се
нуждаете.

ГОЛЯМ ГАБАРИТ

Големият габарит и широките гуми
гарантират отлично сцепление и възможно
най-добро разпределение на тежестта.
Ниският наземен натиск също така щади
чувствителни тревни площи.

КОГАТО ИСКАТЕ ВИНАГИ
ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ...

Косящият механизъм е стабилно заварена конструкция,
изработена от висококачествена стомана. Високата форма
гарантира отличен профил на подрязване и висока
ефективност дори при гъста растителност.

114 mm ВИСОК
КОСЯЩ
МЕХАНИЗЪМ

С работна ширина 107 см и
височина 114 мм, дори гъста
и висока трева се окосява
чисто и бързо.

КОСЯЩ МЕХАНИЗЪМ СЪС СТРАНИЧНО
ИЗХВЪРЛЯНЕ

ЕКИПИРОВКА ЗА
МУЛЧИРАНЕ

ЕКИПИРОВКА ЗА МУЛЧИРАНЕ
(ПО ЖЕЛАНИЕ)

С този аксесоар превръщате косящия механизъм със странично изхвърляне в
надеждна мулчираща косачка. Изрезките се раздробяват много фино и могат
да останат на окосената повърхност.

Оборудване по желание

• Облегалки за ръцете

• Окачващо приспособление • Екипировка за мулчиране
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