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ZD121 
Kubota ZD1211 Diesel 
Качество, ефективност, комфорт и издържливост за професионалните 
потребители 
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MÄHER  

Който иска да бъде успешен в работата си по 
грижите за тревата, има нужда от мощни 
машини. Kubota ZD1211 предлага 
ефективност, издръжливост и качество за 
професионалните потребители. 

ZD1211 е предназначен за професионалисти, които всеки 
ден трябва да бъдат високоефективни. Екстремна 
маневреност, нисък разход и висока производителност 
улесняват Вашата работа. Основната концепция на 
ZD1211 е разумна комбинация от икономичен дизелов 
двигател, издържлива задвижваща система, здрава 
косящ механизъм и комфортно управление

KUBOT A ZERO-TURN  

ZD1211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             КОСЯЩ МЕХАНИЗЪМ СЪС  
                                                                                                                                             СТРАНИЧНО ИЗХВЪРЛЯНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОСЯЩ МЕХАНИЗЪМ СЪС ЗАДНО ИЗХВЪРЛЯНЕ



ECKAUSWURF MIT MULCHAUSRÜSTUNG H 

S 

ЗАДНО ИЗХВЪРЛЯНЕ С ОБОРУДВАНЕ ЗА МУЛЧИРАНЕ 
 
 
 
 
 
 

Основата за прецизно косене и високата 
ефективност 

 

 Мощни косачки за професионалисти 
Зад косящите механизми на Kubota се крият десетилетия опит и 

постоянно развитие. И при ZD1211 не правим изключение с качеството 

на косене, ефективността и издръжливостта. 152 см работна ширина, 

три ножа и висок коридор от 140 мм също така обработват места с 

гъста и висока обраслост. Специалните прегради изправят тревата 

преди рязането и осигуряват еднакво подрязване. Косящите 

механизами както със задно, така и със странично изхвърляне са 

проектирани за ефективно мулчиране. Този допълнителен аксесоар 

може впоследствие да бъде монтиран по всяко време.. 

 
 

Косящ механизъм със 

задно изхвърляне  
                                                                                                                            При задното изхвърляне окосеният материал остава   
                                                                                                                            равномерно върху вече обработената повърхност. 
                                                                                                                            Оптималното оборудване за мулчиране нарязва материала  
                                                                                                                            дори по-фин за бързо и ефективно гниене. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Косящ механизъм със странично 
изхвърляне 

                                                                                                                            В зависимост от приложението, косящият механизъм със  
                                                                                                                            странично изхвърляне предлага предимства. И при него може 

                                                                                                                            да се използва опционално оборудване за мулчиране по  
                                                                                                                            всяко време 

Оборудване за мулчиране 

(опция) 
                                                                                                                            При мулчирането окосеният материал остава по-дълго в  

                                                                                                                            косящия механизъм и се раздробява повече. Този много къс  

                                                                                                                            и наситнен материал се оставя на вече окосената площ. 

                                                                                                                            Благодарение на увеличената повърхност на ситно  

                                                                                                                            раздробения материал, той бързо се компостира и  

                                                                                                                            полученият хумус действа като органична тор. 

 
 СТРАНИЧНО ИЗХВЪРЛЯНЕ С ОБОРУДВАНЕ ЗА 
МУЛЧИРАНЕ 



 Създаден за отлични 
резултати при косенето и най-
добро функциониране.. 

 
 
 

 

Голям и ярък LCD дисплей 
Всички важни функции се 

показват еднозначно и ясно 

на големия LCD дисплей. Вие 

сте отлично информирани за 

важните условия на работа на 

машината. В допълнение 

например към налягането на 

маслото, температурата на 

водата и резервите от гориво, 

можете също така да 

контролирате часовете на 

експлоатация, предстоящата 

поддръжка и времената за 

сервиз. 

 
 

Ергономично подредени 

контролни елементи  

Само когато машината може логично и 

интуитивно да се управлява, за Вас ще 

бъде лесно да работите ефективно. 

Управлението на Kubota ZD1211 е ясно 

и всички задействащи елементи са 

разположени за пряк достъп на 

оператора.. 

 
 
 

Големи гуми с нисък 

профил  

Широките гуми с нисък профил 

предлагат повече странична стабилност 

и голяма контактна повърхност - това 

позволява по-добро сцепление и защита 

на чувствителните тревни площи.. 

 
 
 

 

Безопасно шофиране 
                 Ниско разположените резервоари за гориво, 

                 големите гуми и широката междуосие, комбинирани  

                 с нисък център на тежестта и подходящо разпределение  

                 на тежестта, осигуряват безопасна работа дори при  

                 труден терен



oduzierte Kubota über 2 Seit 1922 pr 

nd in diesem Leist wir weltweit führe 

 
 
 

Kubota Дизелови двигатели 
Kubota и стабилна задвижваща 
техника 
От 1922 г. Kubota е произвела повече от 25 милиона 
двигателя - което ни прави световен лидер в този сегмент 
на мощност. Издръжливостта, надеждността и 
икономичността на дизеловите двигатели Kubota са 
легендарни. Ниското ниво на шум и слаби вибрации 
позволяват неуморна и приятна работа. Задвижващата 
техника е наша собствена продукция - това гарантира 
оптимално съответствие 

 на всички отделни  

компоненти. Скоростната кутия е  

херметично запечатана,  

предаването на движението  

става чрез издържливи  

карданни валове.. 
 

 
Original Kubota Getriebe 

Регулируеми лостове за управление  

Дори основното разположение на лостовете за управление е проектирано 

за максимална свобода за оператора. В допълнение, лостовете могат да 

се регулират по височина и наклон - което води до отлична ергономия за 

височината на всеки шофьор. 

 

Регулируеми работни сили 
Съпротивлението на лостовете за управление 

може да се регулира чрез хидравличен 

амортисьор в три позиции - така че кормилното 

управление да отговаря на всеки шофьор.. 

Спирачка за паркиране 

чрез крачен педал  
                                                                                                                              Спирачката за паркиране се задейства с педал - така двете 
                                                                                                                               ръце остават здраво на управляващите лостове. 

 
 
 
 
 
 

 
Косящ 

механизъм с 

карданно 

задвижване  

Безопасно предаване на 

движението без излишни 

клиновидни ремъци. 

Задвижването на карданния 

вал работи надеждно и с 

минимална поддръжка.. 

Хидравлично 
повдигане на 
косящия 
механизъм 

И при повдигането на косачката ръцете могат 

да останат върху управляващите лостове – 

чрез педален контрол в случай на 

препятствия може лесно да се повдигне и 

снижи.. 

 

Заключваща се предна ос 

(осцилираща / твърда) 
В зависимост от терена има две настройки за предната ос, 

осцилираща или твърда. Неподвижната позиция осигурява по-

точно насочване на косящия механизъм. При осцилираща 

предна ос машината се напасва по-добре към неравности.



Kubota ZD1211: 
Продуктивен и комфортен.. 

 
 
 
 

Комфортна седалка 
Удобната седалка Ви позволява да 

работите ефективно и спокойно. 

Регулируемите подлакътници, 

високото облегалка и лумбалната 

опора осигуряват високо ниво на 

комфорт. Големите опции за 

настройка дават на операторите с 

всякакви височини оптималното 

седнало положение. Така оставате 

продуктивни дори и в дълги дни 

 
 
 

Устойчиви на повреди предни 

колела  

Предните въртящи се колела са устойчиви на 

поведи - това намалява разходите и времето на 

престой за ремонт.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голямо 

отделение за 

съхранение и 

поставка за 

чаша 
     Много място за лични вещи  

     и също напитките са на  

     една ръка разстояние



Добър достъп до поддръжката  
Поддръжката е важна, но трябва да е лесна и да не Ви забавя. С ZD1211 имате директен 

 достъп до всички части, свързани с поддръжка като двигател, въздушен филтър,  

ниво на маслото и точки на смазване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сгъваема рамка срещу 

преобръщане  

Предпазната рамка срещу преобръщане отговаря на 

изискванията за безопасност съгласно ISO 21299 и 

може да се сгъва назад без инструменти за 

транспортиране или при съхранение на машината. 

                                                                                                          Съоръжение за повдигане  

                                                                                                Почти като интегриран кантарен лост - с накланящата се 

                                                                                                          система можете да повдигнете предната част на ZD1211 

                                                                                                          без инструменти и да имате лесен достъп за поддръжка  

                                                                                                          или почистване на косящия механизъм.. 



               Технически данни 

 

 

 
 
 
 

Модел ZD1211 

Двигател Модел Kubota D1105 

Тип 
3-цилиндров дизел, водно 

охлаждане 

Максимална номинална мощност       kW 
18,5 kW (25 PS) при 3000 min -1 (SAE 

J1940) 

Работен ходов обем                              cm3 1123 

Въздушен филтър с датчик за износване Серийно 

Обем на резервоара                           L 49 

Размери Обща дължина         mm 2260 

Обща ширина  (с косящ механизъм)      mm 
1875 (странично изхвърляне)/1600 

(задно изхвърляне) 

(без косящ механизъм)      mm 1510 

Обща височина (с вдигната рамка срещу 
преобръщане)     mm 2000 

(със сгъната рамка срещу преобръщане)     
mm 1640 

Междуосово разстояние                  mm 1440 

Разстояние между гумите            Отпред 1064 

Разстояние между гумите            Отзад 1210 

Тегло (с косящ механизъм, без гориво)              
kg 790 

Големина на 
гумите Отпред 

15 X 6,50-8, устойчиви на повреди, 
профил слик 

Отзад 
26 X 12,00-16 широкопрофилни 

гуми за трева 

Скорост на 
движение 

Напред                     km/h 0-17,0 

Назад                        km/h 0-8,5 

Задвижване 
2 интегрирана хидростат. 

трансмисия 

Косящ 
механизъм Посока на изхвърлянето 

Странично/задно, съоръжение за 
мулчиране по желание 

Косяща система Заварена конструкция 

Височина на косящия механизъм      mm 140 

Сила на материала       mm 4,2 

Повдигащо устройство Хидравлично, задвижвано с крак 

Задвижване на косящия механизъм Карданен вал 

Колела 
2 Х Шарнирно колело, 4 Х твърди 

колела 

Ширина на косене      cm 152 

Регулиране на височината на косене Въртящо се копче 

Височина на косене   mm 25-127 

Интервал за регулиране на височината на 
косене    около 6 mm 

Брой ножове 3 

Предна ос 
По избор гъвкава или статична 

(регулиране без инструменти) 

Приспособление за повдигане за улеснена поддръжка Серийно (интегрирано) 



 
 
 
 


