KUBOTA ДИЗЕЛОВА КОСАЧКА ZERO-TURN

GZD21
Компактни размери, изключителна маневреност и висока ефективност
при нисък разход. Директно задно изхвърляне и интегриран кош за
събиране на окосеното за перфектен резултат.

Чист профил на косене, висока
резултатност, ефективно
улавяне на окосеното и
екстремна маневреност – това
са отличителните белези на
GZD21.
Висока мощност и безпроблемен режим на работа дори при неблагоприятни условия,
съчетани с професионална задвижваща техника и икономична дизелова технология.
GZD21 е перфектният инструмент дори при трудни криволичещи парцели.

Ефективност

Издържливост

Ергономичност

K U B O TA Z E R O - T U R N
ДИЗЕЛОВА КОСАЧКА

GZD21

Косачка Zero-Turn GZD21. Ние пра

Ефективност

Висока ефективност и нисък разход на гориво превръщат
GZD21 в икономически изгоден партньор.
Косило Glide
Cut със задно
изхвърляне
Нашата уникална GlideCut-система отвежда
окосеното директно през
голям канал в интегриран
кош. Тази система
работи лесно и
ефективно дори при
неблагоприятни условия.
Система Zero-Turn
Със системата Zero-Turn и лесното
за боравене управление чрез два
лоста се завъртате настрани.

360°

Скорост на движение
Скоростта на транспортиране е
15,5 км/ч. В допълнение,
ежедневните операции могат да се
извършват бързо, благодарение на
високата ефективност на рязане и
дизеловия двигател с мощност 15,6
kW и нисък разход на гориво на
косилото Zero-Turn GZD.

Повдигане на косилото
Хидравлично чрез педал.

Голям кош за събиране на окосеното
Големият кош с обем 500 л позволява подълго време за работа с по-малко
слизания, за да бъде изпразван коша.
Кош за събиране с горно
изсипване
Хидравличното горно изсипване
позволява директно претоварване напр.
в ремарке. Максималното повдигане е
1,8 м.

вим тежката работа по-лека.
Бързо почистване с Quick
Clean-система
Със системата Quick Clean се
избягват ефективно
задръстванията в изхвърлящия
канал. Каналът може лесно да
бъде почистен от шофьорското
място.

Почистване на
задната част
на канала

Отвор за маркуч
за вода за
почистване на
косилото.

Kubota дизелов двигател
Устойчивият и надежден
двуцилиндров дизелов двигател на
косачката Zero-Turn GZD21 с нисък
разход на гориво позволява подълго време за работa с по-малко
гориво. В допълнение, високата
мощност на двигателя от 15,6 kW
дава на косачката силата да работи
безпроблемно дори при
неблагоприятни условия.

1,80 m

Голям резервоар за гориво
19-литровият резервоар Ви
позволява обработване на големи
площи без досадни спирания за
зареждане.
Дълбоко изтеглено косило
Дълбоко изтегленото косило
осигурява чисто косене. Дори повисоката трева може безпроблемно
да бъде отрязана.
Компактно и изгодно
Благодарение на своя компактен
дизайн и на ниското си тегло GZD15
може лесно да се транспортира.
Освен това печалбата може да се
оптимира с многобройните
икономични характеристики, защото
общите разходи остават ниски.

Издържливост
Ниски експлоатационни разходи поради стабилна
конструкция и безпроблемна работа.
Косило със задвижващи
валове

Скоростна кутия със
задвижващи валове
Предаването на мощност от двигателя
за движение се осъществява също
чрез карданен вал.
Съединител с мокри дискове и
спирачки в маслена баня
Дълга издържливост чрез съединител с
мокри ламели. Дискова спирачка в
маслена баня.

По отношение на задвижването валовете
са все още най-издържливите. Поради
тази причина, при разработването на
междуосовото косило на нашата машина
Zero-Turn GZD21, ние се погрижихме
задвижване на косилото да става
изключително надеждно и спокойно чрез
валове.

RCK48-GZD

Стабилно завижване с валове със защитно приспособление

Ергономичност
Спокойна и удобна работа.
Двулостово управление
Двулостовото управление придава
на косачката Zero-Turn GZD21
изключителна маневреност.

Централно регулиране на
височината на косене
Лесно регулиране на височината на
косене от шофьорската седалка.

Задвижвани с педал спирачки
GZD21 е оборудвана със спирачен
педал, който може да се използва и
като спирачка за подсигуряване.

Нисък център на тежестта
Ниският център на тежестта на GZD21
гарантира сигурната работа.

