F

KUBOTA ДИЗЕЛОВ ТРАКТОР-КОСАЧКА

F3090/F3890
Мощна и надеждна трактор-косачка с висока производителност.

Машини за най-вис
професионал

F3090
30 PS
Задвижване на
всички колела

оки изисквания и
но приложение.
Без значение каква задача за косене трябва да се извършите, серията Kubota
F90 ще се справи с всяка. Устойчиви и икономични двигатели Kubota със силен
въртящ момент, надеждна задвижваща техника, изпитана в трактори, и
стабилни косила за широк спектър от приложения Ви дават сигурност.
Опростената и логическа структура, както и интуитивното управление,
улесняват всеки потребител да изпълни задачите си. Двата варианта на
изпълнение с три или четири цилиндъра и различни ширини на рязане правят
серията изключително гъвкава.

F3890
38 PS
Задвижване на
всички колела

Дизелова трактор-косачка

F3090/F3890

ВИСОКА
МОЩНОСТ
Направете повече за най-кратки срокове – с мощните
дизелови двигатели Kubota и есенциалните функции за
професионално приложение.
Дизелови двигатели Kubota
Мощните, стабилни и икономични
дизелови двигатели Kubota са с
висока ефективност.
Увеличаването на високия въртящ
момент гарантира висока мощност
при екстремно натоварване, дори
при висока или мокра трева може
да се работи бързо и точно. Всички
модели са екологосъобразни и
изключително икономични с висока
ефективност, ниски нива на
вибрации и шум и нисък разход на
гориво.

F3090

22,4 kW (30 PS)
3-цилиндров
F3890

27,8 kW (38 PS)
4-цилиндров

Голям резервоар за гориво
Големият резервоар с обем от 61 литри
позволява дълги работни интервали
без досадно зареждане с гориво.
Позицията на пълнителя е практична и
лесно достъпна.

Хидростатична
скоростна кутия с
лесно управление
Мощната хидростатична
скоростна кутия се
характеризира с бърза
реакция, максимална работна
скорост и по-голяма мощност
за взискателни задачи за
косене. С педала може лесно
да промените посоката на
движение и скоростта
(20 км/ч максимална скорост
при движение напред, 11 км/ч
при движение назад). Ръцете

Задвижване на всички
колела и автоматично
включване на всички колела
Автоматичното включване на всички
колела работи както при движение
напред, така и назад и регулира
задвижважата сила на колелата.
Тази функция позволява лесно и
ефективно завиване при оптимално
щадене на тревата. Задвижването на
всички колела може да бъде
постоянно активирано.

остават свободни да
управляват и
контролират
инструмента, което
води до по-висока
производителност.

Хидростатично сервоуправление
Напълно хидравличното
сервоуправление облекчава
шофьора и позволява лесно
косене около дървета и други
препятствия.

Широки гуми и голям
габарит
Широките гуми означават
голям габарит и по този
начин осигуряват висока
стабилност и маневреност
на склоновете. Голямата
контактна повърхност
предпазва терена и
намалява уплътняването на
почвата.

Регулируемо кормило
Регулируемото кормило има няколко
позиции за регулиране, за да осигури
оптимален комфорт за всеки шофьор.

Лост за групово
превключване
С лесното за
използване групово
превключване скоростта
на косене може да се
адаптира по-добре към
земната повърхност или
работните условия.

СТАБИЛНИ КОСИЛА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
За всяка задача подходящо косило

Косило със задно изхвърляне
Нашето косило със задно изхвърляне от висококачествена
устойчива стомана се предлага в два размера: 152 см и 183
см. Двете косила могат да се регулират на цели 90 градуса,
което значително улеснява почистването и точенето на
ножовете. Повдигащите се рамена са монтирани директно
над центъра на тежестта, така че косачката лесно може да
следва земните контури.

Задвижване с
карданен вал
Задвижването с
карданния вал означава,
че няма ремъци и
ремъчни шайби за
задвижването на
косилото - мощността се
предава директно и
неограничено от
двигателя до косилото.
Това задвижване изисква
по-малко поддръжка и се
характеризира с повисока надеждност.

Клинов ребрен ремък/
Стоманени ремъчни шайби
Задвижващата система с
издържащите на високо
натоварване чугунени
ремъчни шайби и клинови
ребрени ремъци впечатлява
не само с по-висока
износоустойчивост, но също
така ефективно разпределя и
намалява ефективно
напрежението по време на
предаването на мощността
към режещите ножове.
Клиновият ребрен ремък не
може да се усуче или да се
изплъзне, така се избягват
повреди на косилото.

Косило със странично изхвърляне
Стабилното косило е идеално за
бързо косене дори и при висока
трева. Предлага се в два размера –
152 см и 183 см – и по този начин е
подходящо за различни задачи за
косене. И двата модела са със
странично изхвърляне и бързо
окачане
и
се
поддържат
безпроблемно.

Завъртащи се
колелета
Косилото е оборудвано с
две големи колела
отпред, които могат да се
въртят независимо едно
от друго на 360 градуса.
Тези колела осигуряват
точното водене на
косилото и заедно с
докосващите ролки
предотвратяват повреда
на тревата.

Устойчива и
издръжлива стоманена
конструкция
Стоманеното косило на
F-косачката е по-здраво и
издръжливо от
обикновените косила от
дълбоко изтеглена
стомана и може да
работи надеждно в
продължение на много
години с минимална
поддръжка.

Тип
Работна ширина

Странично
изхвърляне
152 cm
183 cm

Задно
изхвърляне
152 cm
183 cm

Комплект за мулчиране
(по желание)
Кош за събиране на
окосеното (по желание)
F3890
F3090

С комплекта за мулчиране стандартните косила могат да се
преобразуват в мулчираща система. При тази косяща система
окосеният материал се нарязва многократно и фино се раздробява.
Така той бързо се разлага и се връща на тревната повърхност като
естествен тор. Тази мулчираща функция е налична, както за двете
ширини на рязане, така и за косилата със задно и странично
изхвърляне.

За това професионално косило със странично
изхвърляне, високата трева не е проблем. Дълбоката
конструкция на косилото (140 мм) изправя висока трева,
така че да може да се реже по-ефективно.
Резултатът е бързо и точно отрязване.

СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ
ПРИ ПОДДРЪЖКАТА
Лесно и бързо

Безпроблемна поддръжка
Спирането винаги означава и загуба - на този фон на бързата и
лесна поддръжка при разработването на серията F90 от самото
начало се придава особено значение. От капака на двигателя с
бързо затваряне до регулируемото с цели 90-градуса косило всеки един детайл има за цел да съкрати възможно най-много
прекъсванията на работния процес.

Сгъващо се на 90 градуса косило
Косилото може да се завърти на 90 градуса, така че да
позволи безпрепятстван достъп до ножовете и долната
част на косилото. Почистването и поддръжката по този
начин са съвсем лесни.

Двоен въздушен
филтър

Интегриран
охладител

Ново дигитално
контролно табло

Двойният въздушен
филтър осигурява плавна и
ефективна работа на
двигателя. Само външният
филтър трябва да се
сменя, вътрешният филтър
може да се почиства със
сгъстен въздух предимството за Вас:
спестявате разходи за
поддръжка.

Лесният за почистване
охладител е интегриран в
капака. Чрез увеличената
смукателна повърхност
двигателят се охлажда
безопасно и може да
работи по-ефективно.
Охлаждащата система е
оборудвана с датчик за
температурата на водата
и алармена функция, за да
се предотврати
прегряване от самото
начало.

Новото, лесно за отчитане
дигитално контролно табло
с LCD дисплей и LED
контролни лампи осигурява
с един поглед цялата важна
информация за работното
състояние на машината.
Това включва данни за
оборотите на двигателя,
нивото на оставащото
гориво, температурата на
водата и
експлоатационните часове.

Кутия с инструменти
Удобно разположената под
седалката кутия за
инструменти позволява бърз
достъп до инструменти. Това
е и идеалното място за
съхранение на инструкциите
за употреба, така че при
нужда винаги да са под ръка.

Комфорт
Дългото работно време
намалява способността за
концентриране и по този
начин ефективността на
работа. На този фон всички
предни косачки Kubota от
серията F са оборудвани с
просторна кабина за шофьора
и множество функции, които
да осигурят висок комфорт,
така че винаги може да се
работи ефективно,
независимо от условията на
работа. Веднага ще
забележите разликата.

Комфортна седалка

Управляващ лост

Високият комфорт на
серията F90 започва с
висококачествената седалка
с висока облегалка и четири
независими една от друга
настройки - тегло, опора за
кръста, облегалка и
подлакътници. Седалката
може да се настройва
оптимално спрямо
съответния шофьор и
предлага максимален
комфорт. (седалка с
пневматично окачване, по
желание)

За лесно управление и висок
комфорт лостовете за
скоростите на движение и
повдигането на косилото са
разположени отстрани на
шофьорската седалка.
Подреждането е ергономично,
боравенето интуитивно, всички
функции са лесни за разбиране
и обслужване от пръв поглед.

Проектирана специално за серията F90 събираща система
е изключително ефективна благодарение на нейната
директна и задвижвана без загуба на мощност турбината.
Дори високите или влажни изрезки или гъстата шума не са
пречка. Благодарение на голямата височина на повдигане
и голямата ширина при прехвърляне на товара,
изсипването върху камиони или ремаркета не е проблем..
Технически данни на коша за събиране на трева
Техн. данни на системата за събиране на трева и шума GAHF80
Означение
GAHF80
Основна машина
F3090/F3890
Височина
mm
2030
около 2010
Висичина на повдигане кош
mm
около 1910
Височина на прехвърляне на товара
mm
550
Ширина на прехвърляне на товара
mm
около 1000
Обем на коша
L
550
Турбини-Ø
mm
200
Засмукващ маркуч-Ø
mm
Задвижване
механично
електро-магнитно
Съединител/Превключване

Контурно косило за големи площи
Означение

Комфортна кабина
Когато е оборудвана с комфортната кабина, предлагана по
желание, времето не може да Ви пречи. Кабината е оборудвана
с предпазно стъкло от три страни и има чистачки и измиваща
система за предното стъкло, както и отопление през студения
сезон. Удобството допълнително се подобрява от гумената
стойка, която ефективно намалява вибрациите и шума на
двигателя. Кабината стандартно е оборудвана с предни фарове.

Основна машина
Ширина на косене
Транспортна ширина
Оборудване
Висичина на рязане
Тегло

100EFK
mm
mm
mm
kg

F3890
2540
1980
5 отделни косила
25 x 120
358

Контурно косило 100EFK
Специалното косило 100EFK впечатлява с ширина на
косене 254 см и коси с точността на ръчна косачка за
трева. Състои се от пет отделни косящи единици с
дължина 53 см, които са подвижно свързани една с друга.
Дори силно модулираните тревни площи могат да се косят
без да се повреди повърхността.
Забележка: Допълнително предлаганата кабина не е съвместима с
контурното косило 100EFK

