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F1900E, първата косачка за големи
площи на Kubota в компактно
изпълнение, комбинира много
предимства - мощност, добра
адаптивност, маневреност, висока
ефективност, икономичност и
комфорт - които Ви позволяват да
се справите с работата по
косенето. Kubota F1900E притежава
всички качества, необходими за
бърза и икономична работа.
Високи характеристики
За най-трудни задачи, F1900E е
оборудван с професионални
компоненти. Те започват с хидравличния
съединител със силоотводен вал, който
осигурява максимална ефективност,
съчетана с минимална поддръжка.
спирачка на силоотводния вал,
работеща в маслена среда, предизвиква
незабавно спиране на косящите ножове,
когато съединителят е изключен, или
водачът при натиснат съединител
напусне седалката. Хидравличната
скоростна кутия, управлявана с педал,
осигурява бърза и гладка промяна на
скоростта. С натискането на този педал
Вие определяте най-благоприятната
скорост на косене или транспорт.
Същият педал позволява промяна на
движението напред / назад чрез
натискане на предната или задната част
на педала. Задвижваният от карданен
вал, окачен косящ механизъм на F1900E
е с по-голяма мощност и
безпроблемност спрямо обикновените
ремъчно задвижвани косачки. Може да
избирате между 1,22 м или 1,37 м
широки косящи механизми, които заедно
с 3-ножната система за рязане постигат
висока ефективност.
Маневреност
Компактният дизайн на F1900E му
придава изключителна маневреност
дори при ветровити условия, и на
ъгловати и тесни пространства, които не
позволяват използването на по-големи
косачки. Освен това тя е по-лека от
обикновено - 430 кг без косящия дек така че дори чувствителната тревна
площ да не бъде повредена. Късото
междуосово разстояние - 850 мм -
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Компактна косачка с висока ефективност за професионално приложение.
прави възможни забележително лесни
маневри, което улеснява заобикалянето на
дървета и други препятствия, или при
завъртане оставя неокосен участък с
диаметър не повече от 65 см. Тъй като
задната част на F1900 винаги се движи и
следва в рамките на повърхността на
рязане, може да обърнете специално
внимание на косящия механизъм, когато се
използва, без да е необходимо да
внимавате задната част на машината да не
докосва огради или други препятствия.
Принадлежащото движещо се леко като
перце кормилно управление, което се
обслужва почти без усилие, може да се
използва при продължителни работни
задачи, без да уморява. Благодарение на
хидравличното повдигане косящият дек
може да се спуска и повдига бързо и лесно.
Управлението чрез един лост осигурява
прецизна и неуморна работа.
Икономичност
Wirtschaftlichkeit
Устойчивият 13,4 kW 3-цилиндров
дизелов двигател на F1900 има
достатъчно мощност, дори и при найтрудните задачи, без да натоварва
портфейла Ви с прекалено големи
разходи за гориво. Големият резервоар
за гориво побира 20 литра, достатъчно
количество за дълги работни задачи с
малко спирания за зареждане.
Комфорт
Komfort
За комфорта на F1900E
допринася и устройството
темпомат. Така краката Ви
могат да се отпуснат до
педала на газта при големи
площи за косене или дълги
разстояния при
преместване. Всички
контролни показатели се
намират в зрителното Ви
поле и елементите за

управление са подредени така, че да
са гарантирани бързите реакции и
удобното управление. В контролното
табло са разположени брояча на
работните часове, светлинния
индикатор за зареждане на
двигателното масло и батерията,
термометъра за охлаждаща вода и
датчика за горивото. Регулируемата,
изцяло тапицирана седалка с висока
облегалка и волан, който може да се
наглася в четири позиции, правят
работния ден комфортен.
Изчистената, плоска шофьорска
платформа осигурява достатъчно
пространство за краката и улеснява
качването и слизането.
Удобна седалка
Лесно регулируемата и удобно
тапицирана седалка с висока облегалка
осигурява оптимален комфорт и Ви
позволява
да arbeiten.
работите ефективно и
und
entspannt
спокойно.

