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K O S I A R K A

1600-IISeria GR Seria GR

Stylowe wzornictwo kosiarki GR1600-II zaczyna się od aerodynamicznie ukształtowanej maski, 
w której estetycznie wkomponowano wydajne reflektory. Wysmakowany design obejmuje całą 
maszynę, aż po zintegrowany kosz na trawę. Piękno tego projektu nie ogranicza się jednak tylko 
do jego wyglądu zewnętrznego. GR1600-II jest też maszyną wyjątkowo komfortową. Ergonomiczne 
elementy wyposażenia obejmują płaski pokład, który pozwala operatorowi zająć bardzo wygodną 
pozycję za kierownicą, oraz łatwy do odczytania panel wskaźników Easy Checker. 

Komfort i funkcjonalność
 
Kosiarka GR 1600-II oferuje operatorowi wy-
jątkowo przestronne miejsce pracy, a pła-
ska podłoga daje mu dużo miejsca na nogi.  
Kolumna kierownicy znajduje się w odległości 
wygodnej dla większości osób. Z kolei kom-
fortowy fotel operatora minimalizuje zmęcze-
nie operatora podczas wielogodzinnej pracy.  
Pojemny zbiornik gwarantuje ograniczenie 
przestojów niezbędnych do uzupełnienia 
oleju napędowego, dzięki czemu wyznaczo-
ne zadania mogą być realizowane wydajniej  
i sprawniej. 
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K O S I A R K A

1600-II 1600-IISeria GR

Centralna regulacja 
wysokości koszenia – 
obsługiwana z fotela 

operatora

Podłączenie wody do 
agregatu koszącego 

ułatwia utrzymanie tego 
elementu w czystości 

Szybkie podnoszenie 
agregatu koszącego

Wytrzymały i wyjątkowo 
żywotny pasek klinowy

Kosiarką GR1600-II każdy pracuje jak profesjonalista
Agregat koszący kosiarki GR1600-II gwarantuje wysoką 
wydajność. Ma on podobną konstrukcję oraz pracuje z po-
dobną precyzją cięcia i wyrzutu trawy jak nasze agregaty 
z linii profesjonalnej. Jednak dzięki zaskakującej łatwości 
użytkowania nie trzeba być profesjonalistą, aby cieszyć się 
taką skutecznością koszenia. Agregat przekonuje ogrom-
ną szerokością cięcia (107 cm) oraz tym, że radzi sobie 
zarówno z wysoką, jak i z gęstą trawą. Kosz na trawę o 
pojemności 370 litrów daje się łatwo opróżnić, a także bar-
dzo szybko zdemontować. Jako wyposażenie dodatkowe 
oferowany jest także deflektor umożliwiający koszenie bez 
zbierania trawy. 

Moc, niezawodność i niskie koszty użytkowania  
– oto cechy szczególne silnika Kubota 
Dzięki o wiele korzystniejszemu przebiegowi krzywej 
momentu obrotowego, 13,5-konny silnik wysokoprężny 
Kubota radzi sobie z większymi obciążeniami i jest 
efektywniejszy niż większość teoretycznie mocniejszych 
jednostek benzynowych. Silnik Kubota zadowala się 
również o wiele mniejszą ilością paliwa niż benzynowi 
konkurenci. Dzięki zbiornikowi paliwa o pojemności 18 
litrów operator może dużo dłużej wykonywać koszenie 
bez najmniejszej przerwy. Kolejną zaletą naszej jednostki 
napędowej jest fakt, że poza sezonem nie wymaga ona 
praktycznie żadnej obsługi. Koronnym argumentem 
przemawiającym za wyborem kosiarki GR1600-
II pozostaje jednak niezrównana relacja kosztów 
użytkowania do osiąganej wydajności. 



K O S I A R K A

1600-IISeria GR

KANAŁ WYLOTOWY
Przy konstrukcji kanału wylotowego ko-
siarki GR1600-II zdecydowano się na 
wprowadzenie licznych udoskonaleń. 
Jego średnica została powiększona, 
aby ograniczyć ryzyko zapchania. Czuj-
nik z możliwością regulacji informuje 
operatora o konieczności opróżnienia 
kosza. Specjalna dźwignia z boku ma-
szyny pozwala kierowcy udrożnić kanał 

wylotowy nie opuszczając fotela. 

PRZEKŁADNIA  
HYDROSTATYCZNA (HST)
Wysoko oceniana przekład-
nia hydrostatyczna marki 
Kubota obsługiwana jest za 
pomocą jednego pedału, 
oferując prędkość jazdy do 

10 km/h

NAPĘD ZA POMOCĄ WAŁU KARDANA
W większości dostępnych na rynku kosiarek 
benzynowych przeniesienie napędu nastę-
puje za pomocą podatnych na uszkodze-
nia pasków klinowych. W modelu GR1600 
– podobnie jak w maszynach profesjonal-
nych - zastosowano jednak do tego celu wał 
Kardana. Rozwiązanie to, wraz z chłodzo-
nym olejem sprzęgłem załączającym napęd 
agregatu koszącego, zapewnia bezawaryj-

ną i długotrwałą pracę kosiarki.

Jeszcze wygodniejsza obsługa 
TYLNY DEFLEKTOR

W przypadku, gdy praca nie wymaga 
zbierania trawy, jako opcja oferowany jest 
tylny deflektor. Element ten kieruje pokos 
bezpośrednio na ziemię i daje się bardzo 
łatwo zamontować na końcu kanału wy-

lotowego. 

NOWY KOSZ NA TRAWĘ
wyposażony w amortyzatory ga-
zowe znacznie ułatwia opróżnia-
nie pokosu. Klapa pojemnika daje 
się szeroko otwierać gwarantując 

dobry dostęp do wnętrza.

WIĘKSZA POJEMNOŚĆ 
Kosz na trawę o pojemności 
aż 370 litrów jest niewiarygod-
nie wytrzymały, ale jednocze-
śnie wystarczająco lekki, aby 

umożliwić łatwą obsługę. 
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1600-II MODEL GR1600-II

SILNIK Diesel

Typ Z482, dwucylindrowy, chłodzony cieczą

Moc wg SAE KM 13,5

Zbiornik paliwa L 18

WYMIARY

Długość mm 2710

Szerokość mm 1110

Wysokość mm 1190

SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA HYDROSTATYCZNA

Napęd skrzyni Mechaniczny

Zakres prędkości przód/tył km/h 0-10,0 / 0-5,0

SPRZĘGŁO WOM-U Mechaniczne, wielotarczowe mokre

Napęd kosiarki Wałek przegubowy

Pokład operatora Płaski

Regulacja siedziska Suwana

Miernik poziomu paliwa Standard

Easy Checker® Standard

OPC kosiarki Standard

OPC jazdy Standard

Hamulec noża W sprzęgle

Hamulec przy otwartym koszu Standard

Pojemność zbiornika na trawę L 370

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Szerokość koszenia cm 107

Sposób podłączania Wał przegubowy

Wysokość koszenia mm 25 - 102

Regulacja wysokości koszenia Tarcza

Ilość pozycji wysokości koszenia 11

Minimalna średnica nieskoszonej powierzchni cm 170

Ilość noży 2

D A N E  T E C H N I C Z N E

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



K O S I A R K A

2120Seria GR Seria GR

Centralna regulacja 
wysokości koszenia – 
obsługiwana z fotela 
operatora

Podłączenie wody 
do decka tnącego 
ułatwia utrzymanie 
tego elementu w 
czystości 

Hydrauliczne 
podnoszenie 
agregatu koszącego 
czyni obsługę kosiarki 
bardzo wygodną

Napęd noży 
zapewniają żywotne 
i wyjątkowo 
wytrzymałe paski 
klinowe 

DEFLEKTOR
W przypadku konieczności pracy 
modelem G2120 bez kosza na 
trawę, dostępny jest opcjonalny 
deflektor. Pozwala on skierować 
pokos na uprzednio skoszoną 
powierzchnię i daje się zamontować 
bez użycia narzędzi. 

Perfekcyjne cięcie 
Nasz system tylnego wyrzutu pracuje efektywnie i umożliwia bezproblemowe 
przedostanie się całego pokosu do pojemnika na trawę. Duża szerokość 
agregatu tnącego pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności, a centralny, 
obszerny kanał łączący agregat koszący z pojemnikiem na trawę gwarantuje 
niezakłóconą pracę kosiarki nawet przy dużej prędkości. Do zadań, które 
nie wymagają zbierania trawy, przygotowaliśmy model GR2120S. Jego 
wytrzymały i solidny deck tnący z bocznym wyrzutem gwarantuje szerokość 
koszenia równą 122 cm, pokonując nawet wysoką trawę. 

Kosiarki z serii GR to maszyny 
łączące nowoczesny wygląd z 
efektywnością pracy. Dlatego idealnie 
nadają się na prywatne posesje i dla 
firm komunalnych pracujących w 
miastach. Silniki Diesla chłodzone 
cieczą zapewniają cichą i długotrwałą 
pracę oraz ekonomię eksploatacji. Oba 
dostępne w Polsce modele z tej serii 
są bardzo bezpieczne oraz gwarantują 
komfortową pracę operatora. Wersja 
GR2120, dzięki napędowi na 4 koła, 
idealnie spisuje się na wzniesieniach, 
a wspomaganie kierownicy ułatwia 
częste manewry w trudno dostępnych 
miejscach. Wszystko to sprawia, 
że model ten daje użytkownikowi 
pewność sukcesu, niezależnie od 
napotkanych warunków. 
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K O S I A R K A

2120 2120Seria GR
WSPOMAGANIE 
KIEROWNICY

Uzyskanie ekstremalnej zwrotności 
kosiarki umożliwia wspomaganie 
kierownicy, dzięki któremu operator 
z niezwykłą łatwością pokona nawet 
ciasne nawroty. Dzięki wspomaganiu 
każdy może prowadzić GR2120.

PRZEKŁADNIA 
HYDROSTATYCZNA 

Wysoko oceniana przekładnia 
hydrostatyczna marki Kubota 
obsługiwana jest za pomocą jednego 
pedału, oferując prędkość jazdy do 
10 km/h

AMORTYZOWANY FOTEL 
OPERATORA / PŁASKA 
PODŁOGA

Szczególnie komfortowy fotel 
operatora daje się ustawić zgodnie 
z preferencjami każdego kierowcy.  
Płaska podłoga gwarantuje kierowcy 
dużą swobodę podczas prowadzenia 
kosiarki. 

System Glide Steer
Dzięki tej rewolucyjnej technologii sterowania kosiarka pokona najwęższe zakręty, pozostawiając jedynie wąski frag-
ment nieskoszonej trawy. Dzięki naszemu systemowi Glide Steer szczególnie łatwo udaje się wykosić trawę wokół 
drzew, krzewów i innych przeszkód. Unika się przy tym wielokrotnego zawracania. Co więcej, podczas ostrych zwrotów 
trawa nie ulega zniszczeniu, ponieważ przy skręcie wewnętrzne koło obraca się swobodnie. 

Podczas jazdy na wprost GR2120 
dzięki napędowi 4x4 zapewnia 
doskonałą trakcję, nawet na 
stromych podjazdach

1

2

3

W celu uzyskania zadziwiająco 
małego promienia zawracania kąt 
skrętu przednich kół wynosi aż 
70 stopni. Co więcej, przy pełnym 
skręcie tylne wewnętrzne koło 
obraca się swobodnie

Ponieważ wewnętrzne koło obraca się 
swobodnie, trawa nie ulega uszkodzeniu 
podczas nawrotów. Natychmiast po 
wyprostowaniu kół przywrócony zostaje 
napęd na wszystkie koła 



K O S I A R K A

2120Seria GR
Wysoka wydajność
Kosz na trawę będący elementem wyposażenia standardowego modelu GR2120 posiada dużą pojemność i jest nie-
zwykle łatwy w obsłudze. Z kolei innowacyjna technologia agregatu koszącego dba o to, aby nie dochodziło do zapy-
chania kosiarki. Przemysłowa konstrukcja kosiarki gwarantuje doskonałą wydajność pracy. 

POJEMNY KOSZ NA TRAWĘ

Pojemnik na 450 litrów pokosu został 
zamontowany bardzo nisko. W ten 
sposób ograniczono ryzyko pojawie-
nia się niedrożności kanału łączącego 
ten element z agregatem koszącym 
oraz przyśpieszono opróżnianie ko-
sza. Sztywna konstrukcja oraz niska 
waga pojemnika ułatwiają jego obsłu-
gę jedną ręką. 

OBSZERNY KANAŁ 
WYLOTOWY

Przy konstrukcji kanału wylotowego 
kosiarki zdecydowano się na liczne 
udoskonalenia. Został on powięk-
szony, aby ograniczyć ryzyko jego 
zapchania. Czujnik z możliwością re-
gulacji informuje operatora o koniecz-
ności opróżnienia kosza. Specjalna 
dźwignia pozwala kierowcy udrożnić 
kanał wylotowy nie opuszczając fotela. 

PROSTE OPRÓŻNIANIE

Mechanizm teleskopowy przy koszu 
na trawę dba o to, aby nawet przy cał-
kowitym zapełnieniu kosz dał się bez 
problemu opróżnić. Klapa pojemnika 
otwiera się szeroko, dając łatwy do-
stęp do jego wnętrza. 
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2120 MODEL GR2120

SILNIK Diesel

Typ D782, trzycylindrowy, chłodzony cieczą

Moc wg SAE KM 21,0

Zbiornik paliwa L 18

WYMIARY

Długość mm 2880

Szerokość mm 1280

Wysokość mm 2030

Waga kg 545

SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA HYDROSTATYCZNA

Napęd skrzyni Mechaniczny

Zakres prędkości przód/tył km/h 0-10,0 / 0-5,0

SPRZĘGŁO WOM-U Mechaniczne, wielotarczowe mokre

Napęd kosiarki Wałek przegubowy

Pokład operatora Płaski

Regulacja siedziska Suwana

Miernik poziomu paliwa Standard

Easy Checker® Standard

OPC kosiarki Standard

OPC jazdy Standard

Hamulec noża W sprzęgle

Hamulec przy otwartym koszu Standard

Pojemność zbiornika na trawę L 450

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Szerokość koszenia cm 122

Sposób podłączania Wał przegubowy

Wysokość koszenia mm 25 - 102

Regulacja wysokości koszenia Tarcza

Ilość pozycji wysokości koszenia 11

Minimalna średnica nieskoszonej powierzchni cm 100

Ilość noży 3

D A N E  T E C H N I C Z N E

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



K O S I A R K A

15 - LD / 15 - HDSeria GZD Seria GZD

Wyjątkowy system układu 
kierowniczego kosiarki GZD15 
pozwala na zawracanie maszyną w 
miejscu, co ułatwia koszenie trawy 
w gęsto zalesionych parkach, 
ogrodach i terenach zielonych w 
miastach. 
Wersja HD tego modelu posiada 
hydrauliczne podnoszenie kosza, 
aby możliwe było wyładowanie 
trawy na przyczepę bez 
schodzenia z fotela operatora. 
Wydajny silnik diesla cechuje się 
niskim spalaniem, które mieści 
się w przedziale od 0,7 do 2,5 litra 
oleju napędowego na godzinę.

WYDAJNY AGREGAT KOSZĄCY Z TYLNYM WYRZUTEM
Dwa leżące obok siebie noże kierują pokos bezpośrednio do ka-
nału wylotowego o dużym przekroju przenoszącego trawę wprost 
do zintegrowanego kosza. System ten pracuje efektywnie nawet 
w trudnych warunkach.

Doskonały partner w wielu zastosowaniach
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K O S I A R K A

15 - LD / 15 - HD 15 - LD / 15 - HDSeria GZD
ZEROWY PROMIEŃ SKRĘTU
Operator kieruje kosiarką GZD15 za pomocą dwóch 
dźwigni, dzięki którym jest w stanie obrócić maszy-
nę w miejscu o pełne 360 stopni. Właśnie tak działa 
system zerowego promienia skrętu. 

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA
Prędkość maksymalna GZD15 wynosi aż 13,5 km/h. 
Co więcej, wysoka wydajność koszenia powoduje, 
że codzienne zadania mogą być realizowane szyb-
ciej niż dotychczas. Duża w tym zasługa mocnego 
silnika diesla oraz sterowania z zerowym promie-
niem skrętu. 

PODNOSZENIE AGREGATU KOSZĄCEGO
Podnoszenie agregatu koszącego jest obsługiwane 
za pomocą pedału i odbywa się hydraulicznie.

DUŻY KOSZ NA TRAWĘ
Kosz o ogromnej pojemności 400 litrów umożliwia 
długotrwałą pracę i ograniczenie liczby postojów 
niezbędnych na jego opróżnianie.

Ergonomia – wydajna i wygodna praca 

STEROWANIE ZA POMOCĄ DWÓCH DŹWIGNI
Dwie dźwignie kontrolujące napęd każdego z tylnych kół dają 
kosiarce niesamowitą zwrotność, umożliwiając uzyskanie zero-
wego promienia skrętu. 

HAMULCE OBSŁUGIWANE ZA POMOCĄ PEDAŁU
Kosiarka GZD15 została wyposażona w pedał hamulca, który 
może służyć także jako hamulec postojowy.

CENTRALNE POKRĘTŁO REGULACJI WYSOKOŚCI 
KOSZENIA
Ustawienie właściwej wysokości koszenia jest bardzo proste i 
operator nie musi w tym celu opuszczać swojego fotela.
 

NISKO POŁOŻONY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
Środek ciężkości znajdujący się nisko nad ziemią gwarantuje 
bezpieczną pracę nawet w nierównym terenie.



K O S I A R K A

15 - LD / 15 - HDSeria GZD

DŁUGIE DNI PRACY BEZ TANKOWANIA
Wydajny, wytrzymały i niezawodny – taki jest dwucylindrowy silnik wysokoprężny napę-
dzający kosiarkę GZD15. Tę kompaktową jednostkę cechuje także niskie zużycie paliwa 
umożliwiające długą pracę bez tankowania. Tym bardziej, że pojemność zbiornika paliwa 
tej kosiarki wynosi aż 19 litrów. Dzięki temu postoje na tankowanie będą bardzo rzadkie, 
a wydajność pracy osiągnie maksimum. 

MOKRE SPRZĘGŁO I MOKRE HAMULCE 
Dla bezawaryjnego włączania i wyłączania agregatu koszącego maszynę GZD15 wyposażono w niezawodne sprzęgło mokre  
cechujące się dużą wytrzymałością na obciążenia oraz wysoką niezawodnością. Również hamulce tej kosiarki zostały zatopione  
w kąpieli olejowej dla osiągnięcia większej żywotności i sprawności hamowania. 

ŁATWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI 
Agregat koszący zainstalowany w GZD15 posiada otwór umożliwiający podłącze-
nie przewodu z bieżącą wodą i łatwe wyczyszczenie wnętrza agregatu. Dzięki temu 
codzienna obsługa maszyny i utrzymanie jej w należytej sprawności stają się o 
wiele łatwiejsze.

KOSZ Z WYSOKIM WYSYPEM  
(GZD15 HD)
Wybór wersji kosiarki ze sterowa-
nym hydraulicznie wysokim wysypem 
(GZD15 HD) oznacza, że opróżnianie 
kosza może odbywać się na różnych 
wysokościach (od 0,9 do 1,8 metra).

Wałki przegubowe to wciąż najbardziej 
wytrzymałe rozwiązanie, jakie można 
spotkać w kosiarkach. Dlatego projek-
tując naszą kosiarkę o zerowym promie-
niu skrętu – GZD15 – postaraliśmy się, 
aby napęd międzyosiowego agregatu 
koszącego odbywał się za pomocą ci-
chego i trwałego wałka przegubowego. 

AGREGAT KOSZĄCY NAPĘDZANY  
WAŁKIEM PRZEGUBOWYM

1,80 m
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15 - LD / 15 - HD MODEL GZD15-LD GZD15-HD

SILNIK Diesel

Typ Z602, chłodzony cieczą, dwucylindrowy, 600 cm3

Moc KM 15

Zbiornik paliwa L 19

WYMIARY

Długość mm 2785

Szerokość mm 1200

Wysokość mm 1115 1345

Waga kg 510 540

SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA

Napęd skrzyni Napęd hydrostatyczny

Zakres prędkości przód/tył km/h 0-13,5  /  0-10

Sprzęgło WOM-u Hydraulicznie sterowane, wielotarczowe, mokre

Pokład operatora Płaski

Regulacja siedziska Standard

Układ kierowniczy Dwie dźwignie 

Promień skrętu m 0!

Hamulec noża Hamulec mokry tarczowy

Typ pojemnika na trawę Niskiego wysypu (hydrauliczny) Wysokiego wysypu (hydrauliczny)

Pojemność zbiornika na trawę L 400

Maksymalna wysokość wysypu m -- 1,8

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Liczba ostrzy 2

Szerokość koszenia cm 107

Sposób podłączania Wałek

Wysokość koszenia mm 25-127

Sposób zmiany i ilość pozycji wysokości Pokrętło przy siedzisku, 16 pozycji

Minimalna średnica nieskoszonej  
powierzchni m 0

D A N E  T E C H N I C Z N E

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



K O S I A R K A

1211Seria ZD Seria ZD

Dzięki systemowi „Tilt-Up” przód kosiarki 
daje się podnieść bez użycia narzędzi, 
oferując dostęp do agregatu koszącego dla 
jego łatwiejszej obsługi i czyszczenia.

Kosiarkę Kubota ZD1211 cechują wytrzymałość, odporność na trudy użytkowania i oszczędność. 
Stworzyliśmy ZD1211 dla tych użytkowników, którzy każdego dnia potrzebują najwyższych osiągów. 
Ekstremalna zwrotność, niskie zużycie paliwa oraz wiele innych udogodnień czynią codzienną pracę 
operatora łatwiejszą. Nasza maszyna oferuje nowoczesny silnik wysokoprężny, wydajną przekładnię 
hydrostatyczną, duży agregat koszący oraz prostą obsługę.
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Maksymalna żywotność układu napędowego
Kosiarka ZD1211 została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnej żywotności, wytrzymałości i niezawodności. 
Zespół napędowy z przekładnią hydrostatyczną zbudowano z elementów o wysokiej jakości, gwarantując doskonałe osiągi. 

FOTEL OPERATORA KLASY DELUXE 
Montowany seryjnie fotel daje możliwość 
regulacji stopnia amortyzacji w zależności 
od wagi operatora, a także trzy inne zakresy 
regulacji. Dzięki temu każdy użytkownik 
znajdzie ustawienia optymalne dla siebie.

PRZESTRONNY POKŁAD
Zajmowanie miejsca w fotelu ZD1211 uła-
twia fakt, że manetki sterujące w pozycji 
parkingowej są oddalone od siebie o po-
nad metr. Sprawną i komfortową pracę 
gwarantuje także wykorzystanie pedałów 
do podnoszenia agregatu tnącego i ob-
sługi hamulca postojowego. Dzięki temu 
dłonie użytkownika cały czas pewnie spo-
czywają na manetkach.

Komfortowe miejsce pracy 
W przypadku maszyny przeznaczonej do długotrwałej pracy ergonomia i wygoda zyskują kluczowe znaczenie. 
Właśnie dlatego projektanci kosiarki ZD1211 zwrócili szczególną uwagę na detale ułatwiające realizację codziennych 
zadań operatora na dużych obszarach zielonych.
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1.  Duże, chłodzone olejem sprzęgło 
lamelowe załączające napęd  
agregatu koszącego

2.  Nowoczesna przekładnia hydrostatyczna 

3.  Mocna i wytrzymała obudowa przekładni

4. Wymienny filtr oleju

5. Zewnętrzna pompa hydrauliczna

6. Masywna obudowa osi

7.  Zintegrowany zawór sterujący 
hydraulicznym podnoszeniem  
agregatu koszącego

8. Wytrzymały siłownik HST

9.  Chłodzone olejem hamulce wielotarczowe 
(hamulec postojowy)

1098 mm

Hamulec postojowy 

Ponoszenie agregatu 
koszącego 
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1211Seria ZD Seria ZD

Podstawa dokładnego i sprawnego koszenia

WYDAJNE AGREGATY KOSZĄCE DLA PROFESJONALISTÓW 
W agregatach koszących marki Kubota dają się zauważyć dziesięciolecia 
doświadczeń oraz stały proces doskonalenia produktów. ZD1211 stano-
wi wzór pod względem jakości cięcia, wydajności i żywotności kosiska. 
Szerokość robocza 152 cm, trzy noże oraz prześwit o wartości aż 140 mm 
gwarantują skuteczną pracę nawet w gęstej i wysokiej trawie. Specjalnie 
ukształtowane elementy kierują ściętą trawę w kierunku wylotu i gwaran-
tują jej sprawne odprowadzenie. Zarówno agregat z tylnym jak i bocznym 
wyrzutem zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym mulczowaniu.  
To opcjonalne wyposażenie może zostać zamontowane w każdej chwili. 

Prześwit 

140 mm

AGREGAT KOSZĄCY Z TYLNYM WYRZUTEM
W przypadku tylnego wyrzutu skoszony materiał zosta-
je równomiernie rozrzucony na już wypielęgnowanej po-
wierzchni. Odpowiednia przystawka mulczująca pozwala 
na dalsze rozdrobnienie materiału dla szybszego rozkładu.

TYLNY WYRZUT Z URZĄDZENIEM MULCZUJĄCYM 

AGREGAT KOSZĄCY Z BOCZNYM WYRZUTEM
W niektórych warunkach boczny wyrzut posiada wyraźne 
zalety. Także w tym przypadku dostępna jest optymalna 
przystawka mulczująca.

URZĄDZENIE MULCZUJĄCE (OPCJA)
Mulczowanie oznacza, że skoszony materiał pozostaje dłu-
żej w agregacie i zostaje wielokrotnie rozdrobniony. Te bar-
dzo małe fragmenty trawy zostają następnie rozprowadzo-
ne na wypielęgnowanej powierzchni trawnika, szybko się 
rozkładają i działają jak naturalny nawóz.

AGREGAT KOSZĄCY Z BOCZNYM WYRZUTEM  
I PRZYSTAWKĄ MULCZUJĄCĄ
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DUŻY I JASNY WYŚWIETLACZ LCD
Wszystkie ważne funkcje są prezentowane na 
wyświetlaczu w sposób wyraźny i przejrzysty. 
Dzięki temu operator zyskuje doskonałą wiedzę 
na temat stanu maszyny, m.in. ciśnienia oleju, 
temperatury cieczy chłodzącej, poziomu paliwa, 
liczby przepracowanych godzin oraz zbliżających 
się przeglądów.

ERGONOMICZNIE 
ROZMIESZCZONE ELEMENTY 
STEROWANIA
Intuicyjne rozplanowanie najważ-
niejszych dźwigni czyni pracę 
sprawną i efektywną. Operowanie 
kosiarką ZD1211 ułatwia fakt, że 
wszystkie elementy kontrolne leżą 
wygodnie w zasięgu ręki. 

DOSKONAŁY DOSTĘP DO ELEMENTÓW OBSŁUGOWYCH
Bieżąca obsługa jest bardzo ważna, należy o niej pamiętać i nie zaniedbywać 
zaleceń producenta. W przypadki ZD1211 użytkownik ma bezpośredni i 
łatwy dostęp do miejsc wymagających obsługi, jak jednostka napędowa, 
filtr powietrza, bagnet poziomu oleju, czy punkty smarowania.

Szerokie ogumienie oferuje dosko-
nałą stabilność oraz większą po-
wierzchnię styku opony z podło-
żem. Ta ostatnia cecha gwarantuje 
lepszą trakcję, chroniąc jednocze-
śnie delikatną darń.

Nisko umieszczone zbiorniki paliwa, szerokie ogumienie oraz większy rozstaw kół oznacza-
ją przewidywalne zachowanie maszyny nawet w trudnych warunkach terenowych. Innymi 
słowy, środek ciężkości maszyny jest nisko położony, a rozkład jej masy został doskonale 
rozplanowany.

DUŻY ZBIORNIK PALIWA
Dla optymalnego rozłożenia masy i 
zachowania nisko położonego środ-
ka ciężkości ZD1211 posiada dwa 
zbiorniki paliwa o łącznej pojemno-
ści aż 45 litrów. Dzięki temu możli-
wa staje się długotrwała praca bez 
przerw na tankowanie. 



Intuicyjna obsługa 
Obsługa kosiarki ZD1211 jest więcej niż prosta. 
Dzięki licznym udogodnieniom dostęp do wszystkich 
komponentów jest łatwy i szybki.  

Maksymalna precyzja koszenia

K O S I A R K A

1211Seria ZD

Unikalny system „Tilt-up” 
Nie trzeba już demontować agregatu koszącego, aby go wyczyścić lub naostrzyć noże. System „Tilt-up” działa jak 
wbudowany lewarek. Po zablokowaniu przednich kółek za pomocą dwóch bolców cały agregat koszący daje się 
podnieść bez użycia narzędzi. 

SIATKA CHRONIĄCA 
CHŁODNICĘ

Agregat koszący z tylnym wyrzutem Agregat koszący z bocznym wyrzutem

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Obudowę agregatu koszącego ufor-
mowano ze stali o wysokiej wytrzy-
małości na odkształcenia, podobnie 
jak seryjnie instalowane elementy 
tnące. Dzięki czemu nawet praca w 
trudnych warunkach nie grozi uszko-
dzeniem kosiarki.

DOKŁADNA I INTUICYJNA 
REGULACJA WYSOKOŚCI 
KOSZENIA
Długość trawy pozostawionej po sko-
szeniu daje się łatwo i wygodnie usta-
wić z siedzenia operatora. Służy do 
tego specjalne pokrętło pozwalające 
na regulację wysokości koszenia w 
zakresie od 25 do 127 mm.

WYTRZYMAŁE PRZENIESIENIE 
NAPĘDU NA NOŻE 
Elementy napędzające agregat ko-
szący maszyny ZD1211 zostały wy-
konane z materiałów wysokiej jakości 
gwarantujących długotrwałe i beza-
waryjne użytkowanie.

18



1211 MODEL ZD1211 

SILNIK

Model Kubota D1105

Typ 3-cylindrowy, chłodzony cieczą

Moc maksymalna kW/KM 18,5 / 25

Pojemność skokowa cm3 1123

Zapłon Za pomocą stacyjki 

WYMIARY

Całkowita długość mm 2260

Całkowita szerokość (z agregatem tnącym) mm 1875 (boczny wyrzut) / 1600 (tylny wyrzut)

(bez agregatu tnącego) mm 1510

Całkowita wysokość (z ramą ochronną) mm 2000

(ze złożoną ramą ochronną) mm 1640

Rozstaw osi mm 1440

Rozstaw kół Przód mm 1064

Tył mm 1210

Rozmiar kół Przód 15 x 6,50-8

Tył 26 x 12,00-16

Waga z agregatem tnącym (bez paliwa) kg 790

Przekładnia Dwie zintegrowane przekładnie HST

Kontrola prędkości Za pomocą dwóch dźwigni

Prędkość jazdy przód / tył km/h 0 - 17,0 / 0-8,5

WOM

Typ Wałek kardana

Sprzęgło WOM Sprzęgło wielotarczowe mokre 

Hamulec WOM Hamulec tarczowy w kąpieli olejowej

AGREGAT TNĄCY

Typ Z tylnym lub bocznym wyrzutem, opcja: zestaw mulczujący

Regulacja wysokości Hydrauliczna, za pomocą pedału 

Typ agregatu tnącego Deck dedykowany

Głębokość agregatu tnącego mm 140

Grubość stali mm 4,2 

Szerokość cięcia cm 152

Liczba noży 3

Wysokość koszenia mm 25-127 (co 6 mm)

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Podłoga Płaska

Zatrzymanie silnika Kluczyk

Pojemność zbiornika paliwa L 49 

Wyświetlacz LCD Licznik roboczogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, 
temperatury cieczy chłodzącej oraz napięcia akumulatora

Fotel Komfortowy z wysokim, regulowanym oparciem  
oraz regulacją odcinka lędźwiowego

D A N E  T E C H N I C Z N E

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



K O S I A R K A

G23-II / G26-IISeria G Seria G

WSPOMAGANIE KIEROWNICY
Hydrauliczne wspomaganie kierownicy 
ułatwia pracę operatora i pomaga mu 
kosić nawet obszary z dużą ilością 
przeszkód, które trzeba omijać.

TEMPOMAT
Dla komfortowego koszenia 
dużych obszarów prędkość 
kosiarki daje się ustawić na stałe.

ŁATWE WSIADANIE I WYSIADANIE
Płaski pokład kosiarki daje operatorowi pełną 
swobodę wsiadania i wysiadania, pozostawiając mu 
również więcej miejsca do zajęcia wygodnej pozycji.

DUŻY ZBIORNIK PALIWA
Zbiornik paliwa o pojemności aż 20 litrów 
oznacza mniej postojów na tankowanie,  
a co za tym idzie większą wydajność pracy. 

Maksymalne obciążenie, najtrudniej-
sze warunki pracy – właśnie do tego 
typu zastosowań stworzone zostały 
kosiarki serii G23-II i G26-II. Unikal-
ny napęd noży tnących oraz masyw-
na konstrukcja agregatu koszącego 
pozwalają na perfekcyjne koszenie 
nie tylko wypielęgnowanych trawni-
ków o dużej powierzchni, ale rów-
nież zaniedbanych terenów zielonych.  
Ergonomiczne rozwiązania zastoso-
wane przy projektowaniu pokładu 
operatora gwarantują wysoką efek-
tywność pracy. Do realizacji najbar-
dziej wymagających zadań tylko naj-
lepsze rozwiązania są wystarczająco 
dobre. 

Komfortowa obsługa nawet przy trudnych zadaniach
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G23-II / G26-II G23-II / G26-IISeria G

Przy konstrukcji napędu noży tradycyjne paski gumowe 
zastąpiono wałkiem przegubowym oraz bezobsługową i 
odporną na zużycie przekładnią zębatą. Taka konstruk-
cja umożliwia zachodzenie na siebie noży aż na 124 mm, 
tym samym gwarantując doskonale równe koszenie na-
wet w ekstremalnych warunkach pracy. 

Ekstremalnie wytrzymały agregat koszący 

Skonstruowany z myślą o prostej obsłudze

21° DUŻY KĄT ZJAZDU
Dno kosza na trawę odchylono o 21 
stopni względem podłoża. Dzięki temu 
łatwiej jest kosiarkę załadować do 
transportu, a także pokonywać prze-
szkody terenowe. 

Standardowy kosz na trawę kosiarki G23-II/G26-II posiada pojemność aż 640 litrów (wersja z wysokim wysypem) 
lub 540 litrów (wersja z niskim wysypem). Możliwość zebrania tak dużej ilości pokosu pozwala ograniczyć liczbę 
wyładunków w ciągu dnia, co zwiększa efektywność i wydajność pracy. Szybki demontaż i montaż kosza (dodatkowe 
wsporniki stanowią opcję) daje operatorowi szansę, aby wykorzystać kosiarkę np. do ciągnięcia przyczepy.

WSKAŹNIK 
ZAPEŁNIENIA 
KOSZA
Kosiarki Kubota serii G 
są standardowo wypo-
sażane w alarm zapełnie-
nia kosza, zapobiegający 
jego przeładowaniu i nie-
potrzebnym przerwom w 
pracy. 

SZYBKIE 
OPRÓŻNIANIE
Kosz na trawę może być 
opróżniony na każdej wy-
sokości. To ułatwia wy-
rzucanie pokosu do wielu 
typu pojemników lub na 
różnorodne pojazdy.



K O S I A R K A

G23-II / G26-IISeria G

Wysoka prędkość jazdy
Mocny silnik oraz doskonała przekładnia umożliwiają osiągnięcie imponującej dla tej klasy pojazdu 
prędkości jazdy – 15,5 km/h dla G23-II oraz 17,0 km/h dla G26-II

STEROWANIE KIERUNKIEM I PRĘDKOŚCIĄ 
JAZDY ZA POMOCĄ JEDNEGO PEDAŁU 
Przekładnia hydrostatyczna gwarantuje niezwykle łatwą i 
komfortową pracę operatora. Naciskając na odpowiednią 
stronę pedału jazdy kierowca wybiera czy kosiarka ma jechać 
do przodu, czy do tyłu. Siła nacisku na pedał pozwala na re-
gulację prędkości poruszania się. 

MOCNA KONSTRUKCJA PRZEDNIEJ OSI 
Przednią oś w kosiarkach G23/G26 wykonano z wytrzy-
małej stali, a jej konstrukcja umożliwia efektywną pracę 
nawet w trudnych warunkach terenowych.  

WYTRZYMAŁE SPRZĘGŁO WOM 
Napędzanie agregatu koszącego o szerokości nawet 1,37 me-
tra powoduje znaczne obciążenia na układ przeniesienia napę-
du kosiarek serii G. Właśnie dlatego konstruktorzy wyposaży-
li międzyosiowy wałek odbioru mocy w wytrzymałe sprzęgło 
chłodzone olejem. Dzięki temu włączanie i wyłączanie agregatu 
koszącego przebiega w sposób harmonijny i bezawaryjny.

BLOKADA MECHANIZMU 
RÓŻNICOWEGO 
Przy pokonywaniu przeszkód te-
renowych przyda się seryjna blo-
kada mechanizmu różnicowego 
osi tylnej. Po jej załączeniu oba 
tylne koła kosiarki będą pracowa-
ły z jednakową siłą, poprawiając 
właściwości trakcyjne maszyny. 

WYDAJNE HAMULCE 
Efektywne hamowanie w każdej sytuacji umożliwia no-
woczesny system hamulców tarczowych zatopionych w 
kąpieli olejowej. Taka konstrukcja wpływa na wytrzyma-
łość i doskonałą sprawność hamulców kosiarki.
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MODEL G23-II G26-II

SILNIK Diesel

Typ D902, chłodzony cieczą, 
trzycylindrowy

D1005, chłodzony cieczą, 
trzycylindrowy

Moc wg SAE KM 23 26

Pojemność silnika cm3 988 1001

Zbiornik paliwa L 20,5 20,5

WYMIARY

Długość (HD/LD) mm 3160/2980 3215/3035

Szerokość (bez decka koszącego) mm 1150 1150

Wysokość (HD/LD) mm 1600/1350 1600/1350

Waga (HD/LD) kg 840/690 890/735

SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA

Napęd skrzyni Napęd hydrostatyczny

Zakres prędkości do przodu km/h 0-15,5 0-17

Blokada mechanizmu różnicowego Standard Standard

Tempomat Standard Standard

Sterowanie prędkością Jeden pedał (przód + tył)

Hamulce Wielotarczowe, mokre

Układ kierowniczy Hydrostatyczny (wspomaganie)

Pokład operatora Płaski

Typ pojemnika na trawę Niski lub wysoki wysyp Niski lub wysoki wysyp

Pojemność kosza na trawę (LD/HD) L 560/640 560/640

Maksymalna wysokość wysypu m 1,93 1,93

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Szerokość koszenia cm 122 137

Liczba noży 2 2

Przekaz mocy Przekładnia kątowa Przekładnia kątowa

Wysokość koszenia mm 25-102 25-102

Ilość pozycji wysokości Tarcza, 13 pozycji Tarcza, 13 pozycji

LD - Low Dump - Niski wysyp trawy

HD - High Dump - Wysoki wysyp trawy

G23-II / G26-II

D A N E  T E C H N I C Z N E

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



K O S I A R K A

90Seria F Seria F

Mocne, wytrzymałe i oszczędne silniki diesla marki Kubota 
znane są z wysokiej wydajności. Korzystny przebieg 
krzywej momentu obrotowego gwarantuje duży zapas 
mocy, nawet przy ekstremalnym obciążeniu. Dzięki temu 
nawet wyjątkowo gęsta lub wilgotna trawa może zostać  
z powodzeniem skoszona. 

Dzięki niskiemu zużyciu paliwa, minimalnemu poziomowi 
hałasu oraz małym wibracjom, kosiarki serii F90 cechują 
się także ograniczonym oddziaływaniem na środowisko 
naturalne. 

Doskonałe silniki wysokoprężne

Model F3090 
22.4 kW (30 KM), 3 cylindry
Model F3890 
27,8 kW (38 KM), 4 cylindry

Kosiarki Kubota F3090/F3890 to największe i najbardziej wydajne kosiarki w ofercie japońskiej marki. 
Wysokie osiągi silników w połączeniu z mocną i przemyślaną konstrukcją zapewniają dużą prędkość 
koszenia nawet w trudnych warunkach. Przedni deck tnący pozwala na koszenie w terenach słabo 
dostępnych, np. pod drzewami i przy parkanach. Napęd na 4 koła umożliwia kosiarce poruszanie się 
po nierównościach, a skręcane tylne koła pozwalają na wąskie nawroty. 
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K O S I A R K A

90 90Seria F

Dla agregatów koszących dostępnych z kosiarkami 
serii F90 długa trawa nie stanowi problemu.  
Bardzo duży rozmiar agregatu pozwala na wydajne 
i szybkie koszenie nawet bujnej roślinności. 

Umiejscowienie agregatu koszącego z przodu oznacza 
łatwość koszenia w trudnodostępnych miejscach

Wszechtronne koszenie

Właściwe urządzenie do każdego zadania

AGREGAT KOSZĄCY Z TYLNYM 
WYRZUTEM
Nasz agregat koszący z tylnym wyrzutem 
wykonany został z niezwykle wytrzymałej 
stali i oferowany jest w dwóch wielkościach: 
o szerokości 152 i 183 cm.  Oba urządzenia 
posiadają możliwość odchylenia o pełne 90 
stopni, co znacząco ułatwia ostrzenie noży i 
utrzymanie ich w czystości. Dzięki przemyślanej 
konstrukcji ramion mocujących, agregat  
z łatwością kopiuje ukształtowanie terenu. 

AGREGAT KOSZĄCY Z BOCZNYM 
WYRZUTEM
Ten solidny agregat koszący nadaje się doskonale 
do walki z wysoką trawą. Dwa dostępne warianty 
szerokości - 152 i 183 cm pozwalają nabywcy wybrać  
wersję idealną do konkretnego zadania.
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Bezproblemowa obsługa
Postój zawsze oznacza stratę – dlatego od początku projektowania kosiarek serii F90 ustaliliśmy 
szybką i prostą obsługę jako nasz najważniejszy priorytet. Począwszy od łatwo otwierającej się 
maski silnika, a skończywszy na odchylającym się o pełne 90 stopni agregacie koszącym – każdy 
detal ma sprawić, aby przerwy w pracy były jak najkrótsze. 

Agregat koszący odchyla się o pełne 
90 stopni, co daje nieograniczony 
dostęp do noży znajdujących się na 
spodzie. W ten sposób czyszczenie 
i obsługa narzędzia tnącego stają 
się tak łatwe jak nigdy dotąd. 

NAPĘD POPRZEZ WAŁ 
PRZEGUBOWY
Obecność wału przegubowe-
go w konstrukcji kosiarki ozna-
cza brak pasków gumowych 
w napędzie agregatu koszą-
cego.  Przeniesienie napędu 
między silnikiem a agregatem 
koszącym odbywa się bezpo-
średnio i bez żadnych utrud-
nień. Rozwiązanie to wymaga 
minimalnej obsługi i cechuje 
się wysoką niezawodnością.

WYTRZYMAŁY PASEK  
I STALOWE 
PROWADNICE
Konstrukcja agregatu koszą-
cego umożliwia niezawodne i 
długotrwałe napędzanie noży, 
unikając szkodliwych naprężeń 
i wibracji. W ten sposób zmini-
malizowano ryzyko uszkodzeń 
i awarii. Zalety dla użytkowni-
ka to duża wydajność noży, 
świetne osiągi i mniej proble-
mów.

PRZEMYŚLANE 
ROZWIĄZANIA
Agregat koszący posiada z 
przodu dwa kółka obracające 
się niezależnie o 360 stopni. 
Umożliwiają one precyzyjne 
prowadzenie agregatu i elimi-
nują problem uszkodzenia tra-
wy powszechny w przypadku 
rolek zamocowanych na stałe. 

WYTRZYMAŁA 
I MASYWNA 
KONSTRUKCJA 
STALOWA
Agregat koszący kosiarek serii 
F cechuje wyjątkowa solidność. 
Element ten wytwarzany jest z 
grubościennej stali, dzięki cze-
mu wytrzyma długie lata inten-
sywnego użytkowania przy mi-
nimalnej konserwacji.
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NAPĘD NA 
CZTERY KOŁA Z 
AUTOMATYCZNYM 
ZAŁĄCZANIEM
Automatyczne załączanie na-
pędu na cztery koła funkcjo-
nuje zarówno przy jeździe do 
przodu, jak i do tyłu. Dzięki tej 
funkcji możliwe staje się łagod-
ne pokonywanie zakrętów bez 
szkody dla powierzchni traw-
nika. Napęd na cztery koła 
można również aktywować na 
stałe. 

SZEROKIE OGUMIENIE  
I DUŻY ROZSTAW KÓŁ
Szerokie ogumienie oraz duży 
rozstaw kół gwarantują ko-
siarce doskonałą trakcję oraz 
świetne trzymanie się podło-
ża, nawet na wzniesieniach i 
stokach. Duża powierzchnia 
styku kół z trawnikiem chroni 
trawę i powoduje zminimalizo-
wanie zagnieceń. 

PROSTA W OBSŁUDZE 
PRZEKŁADNIA 
HYDROSTATYCZNA 
Przekładnię hydrostatyczną Ku-
bota wyróżnia szybka reakcja na 
naciśnięcie pedału jazdy, wydaj-
ne przenoszenie dużej mocy na 
koła oraz wysoka prędkość jaz-
dy dostępna dla operatora. Za 
pomocą jednego pedału wybiera 
się zarówno kierunek jazdy, jak i 
jej prędkość (maks. 20 km/h w 
jeździe do przodu i 11 km/h do 
tyłu). Dzięki temu ręce operatora 
pozostają wolne do kierowania 
pojazdem oraz regulowania wy-
sokości koszenia, co zwiększa 
wydajność i precyzję pracy. 

DŹWIGNIE STEROWANIA 
ZGRUPOWANE  
Z JEDNEJ STRONY
Dzięki umieszczeniu najważ-
niejszych dźwigni sterujących 
obok siebie, ustawienie szyb-
kości i wysokości koszenia 
następuje łatwo i precyzyjnie. 
Dzięki temu operator może na-
tychmiast dostosować para-
metry pracy do zmieniających 
się warunków 

Wysoki komfort 
Oferowana przez kosiarki serii F90 wygoda zaczyna się od doskonałego fotela z wysokim oparciem oraz z regulacją  
w czterech niezależnych punktach. Dzięki temu siedzenie daje się wyregulować optymalnie dla każdego operatora,  
aby zapewnić mu najwyższy poziom komfortu (siedzenie amortyzowane pneumatycznie w opcji). 

ELEKTRONICZNA 
DESKA ROZDZIELCZA
Nowa deska rozdzielcza z ła-
twym do odczytania elektro-
nicznym wyświetlaczem oraz 
kontrolkami w technologii LED 
za jednym spojrzeniem oferuje 
wszystkie niezbędne informa-
cje o stanie maszyny.  Obej-
mują one np. prędkość obro-
tową silnika, poziom paliwa, 
temperaturę cieczy chłodzą-
cej oraz licznik motogodzin.

ERGONOMICZNE 
DŹWIGNIE STERUJĄCE
Dla łatwej obsługi i doskonałe-
go komfortu dźwignie regulacji 
prędkości jazdy oraz usta-
wienia agregatu koszącego 
zostały umieszczone z boku 
fotela operatora. Takie umiej-
scowienie cechuje wysoka 
ergonomia, chwyt następuje 
intuicyjnie, a wszystkie funkcje 
są zrozumiałe na pierwszy rzut 
oka. 
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DUŻY ZBIORNIK PALIWA
Zbiornik paliwa o pojemności 61 li-
trów umożliwia długą, nieprzerwaną 
pracę bez strat czasu na zbyt częste 
tankowanie. Wlew umiejscowiono 
tak, aby korzystanie z niego było 
praktyczne i wygodne.

WYDAJNE WSPOMAGANIE 
KIEROWNICY
W pełni hydrauliczne wspomaganie 
kierownicy ułatwia kierowcy realizację 
codziennych zadań, szczególnie je-
śli koszenie wymaga manewrowania 
między przeszkodami terenowymi.

OGROMNY WYBÓR URZĄDZEŃ 
TOWARZYSZĄCYCH

Wyposażenie dodatkowe

SYSTEM ZBIERANIA TRAWY I LIŚCI
Układ zbierania trawy i liści został zaprojektowany specjalnie dla kosiarki F90. Bezpośredni napęd turbiny pozwala uniknąć strat 
mocy i gwarantuje maksymalną produktywność. Urządzenie poradzi sobie z długą lub wilgotną trawą, a nawet z grubą warstwą 
liści. Wysokie podnoszenie kosza oraz duży zasięg siłowników pozwalają na łatwe opróżnianie kosza na samochód ciężarowy lub 
przyczepę. 

KOMFORTOWA KABINA
Oferowana jako wyposażenie 
opcjonalne komfortowa 
kabina pozwala chronić 
operatora przed kaprysami 
pogody. Wszystkie trzy szyby 
wykonane są z bezpiecznego 
szkła, kabina posiada także 
wycieraczkę ze spryskiwaczem 
oraz ogrzewanie na chłodne 
dni. Zamocowanie kabiny 
na elementach gumowych 
pomaga wygłuszyć odgłos 
pracy silnika oraz ograniczyć 
wibracje. W standardzie kabina 
wyposażona jest także w dwa 
dalekosiężne reflektory.  
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SILNIK Diesel, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 3 4

Moc wg SAE KM 30 38

Pojemność silnika cm3 1261 1498

Zbiornik paliwa L 61

WYMIARY

Długość mm 2500

Szerokość (bez decka koszącego) mm 1370

Wysokość mm 1350

Waga kg 727 744

SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA

Napęd skrzyni Napęd hydrostatyczny (dwa zakresy)

Zakres prędkości przód / tył km/h 0-20 / 0-11

Blokada mechanizmu różnicowego Standard

Napęd kół Stały 4x4 lub 2WD z automatycznym dołączaniem drugiej osi

Tempomat Opcja

Sterowanie prędkością Jeden pedał (przód + tył)

Hamulce Wielotarczowe, mokre

Układ kierowniczy Hydrostatyczny (wspomaganie)

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Szerokość koszenia cm 152 183

Liczba noży 3 3

Przekaz mocy Wał kardana

D A N E  T E C H N I C Z N E

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Kosiarka Z122R to prze-
łom w ofercie japoń-
skiego producenta, po-
nieważ łączy uznaną 
japońską niezawodność 
i wydajność z zaletami 
jednostek napędowych  
zasilanych benzyną. 

Gdy liczy się wydajność pracy
Dzięki mocnemu silnikowi, trwałym przekładniom i wytrzymałej ramie nawet trudne zadania dają się  zrealizować 
szybko i łatwo.

NIEZAWODNY SILNIK
Japońska jednostka 
napędowa oferuje duże 
rezerwy mocy przydatne w 
szczególnie wymagających 
zastosowaniach. 

DOSKONAŁA STABILNOŚĆ JAZDY
Duży rozstaw kół oraz szerokie ogumienie gwarantują 
świetną trakcję oraz optymalny rozkład masy kosiarki. 
Jednocześnie ograniczony zostaje nacisk na podłoże, co 
sprzyja ochronie delikatnej darni. 

SOLIDNY UKŁAD 
PRZENIESIENIA NAPĘDU
Dwie przekładnie 
hydrostatyczne efektywnie 
przenoszą napęd na tylne 
koła. 

Gwarancja na 4 lata 

lub 300 godzin pracy
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KOMFORTOWY FOTEL 
OPERATORA
Miękkie tapicerowanie oraz 
przestronność sprzyjają wygodnej 
pracy, która nie męczy nawet po wielu 
godzinach.

PŁYNNA REGULACJA 
WYSOKOŚCI KOSZENIA
System regulacji wysokości koszenia 
w zakresie co 6 mm cechują wysoka 
precyzja oraz wygodna obsługa.

SPRAWNY SYSTEM SMAROWANIA
Wszystkie ważne elementy posiadają kalamitki pozwalające na długotrwałe nasmarowanie. Dzięki temu uproszczona zostaje 
codzienna obsługa.

PROSTA OBSŁUGA SILNIKA
Bagnet poziomu oleju oraz filtr powietrza są łatwo dostępne. Czynności obsługowe silnika przeprowadza się więc szybko i bez 
kłopotu.

DUŻO MIEJSCA NA NOGI
Obszerna podłoga oferuje 
dużo miejsca nawet wysokim 
operatorom.

ERGONOMICZNY UKŁAD 
ELEMENTÓW STEROWANIA
Wszystkie dźwignie i przełączniki są 
umiejscowione w sposób przejrzysty  
i intuicyjny.

UCHWYT NA NAPOJE
Orzeźwienie pozostanie zawsze  
w zasięgu ręki.

CZYSZCZENIE AGREGATU 
KOSZĄCEGO
Możliwość podłączenia węża z bieżącą 
wodą ułatwia utrzymanie elementu 
kosiska w czystości.

Przemyślane detale gwarantują komfort
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WYPOSAŻENIE DO MULCZOWANIA 
(OPCJA)
Dzięki opcjonalnym akcesoriom agregat 
koszący z bocznym wyrzutem daje się 
zamienić w wydajne urządzenie do 
mulczowania. Dokładne rozdrobnienie 
pokosu eliminuje konieczność jego 
usuwania, a pozostawiony na trawniku 
materiał stanowi wartościowy nawóz. 

WYSOKOŚĆ KOSZENIA AŻ DO 114 MM
Dzięki szerokości agregatu koszącego wynoszącej aż 
107 mm oraz regulacji wysokości koszenia w zakresie 
do 114 mm nawet skrócenie wysokiej i gęstej trawy 
może zostać wykonane sprawnie i szybko.

WYPOSAŻENIE DO MULCZOWANIA
AGREGAT KOSZĄCY Z BOCZNYM WYRZUTEM

• Podłokietniki

AKCESORIA:

•  Przygotowanie  
do ciągnięcia przyczep

•  Wyposażenie  
do mulczowania
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122R MODEL Z122R

SILNIK

Typ Dwucylindrowy, benzynowy silnik Kawasaki  
w układzie V, chłodzony powietrzem 

Moc KM 19,2

Całkowita pojemność skokowa cm3 726

Pojemność zbiornika paliwa L 12,2

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Rodzaj napędu Na tylną oś 

Typ skrzyni biegów Dwie niezależne przekładnie hydrostatyczne 

Prędkość maks. od przodu / do tyłu km/h 10,5 / 6,4

Typ hamulców Wielotarczowe, mokre

Układ kierowniczy Sterowany dwoma dźwigniami, zerowy promień skrętu

WYMIARY I MASY

Długość całkowita mm 1890

Wysokość całkowita mm 1650

Szerokość całkowita mm 1075 (bez klapy wyrzutowej)

Rozstaw osi mm 1235

Standardowy rozmiar opon 11x4.5  / 18x7,5-10

Promień zawracania m 0!

Masa kosiarki w wyposażeniu standardowym kg 282

DANE TECHNICZNE AGREGATU KOSZĄCEGO

Liczba noży 2

Szerokość koszenia cm 107

Sposób regulacji wysokości koszenia 12-stopniowe ustawienie wysokości  
poprzez centralne pokrętło

Załączanie agregatu Elektrycznie 

Sposób podnoszenia Mechanicznie po naciśnięciu pedału

Typ wyrzutu Boczny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podłączenie do mycia agregatu koszącego, rama ROPS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw mulczujący, przygotowanie do przewożenia kosiarki na przyczepie

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Najwyższa 
japońska jakość 
maszyn Kubota 
to gwarancja 
niezawodności. 

Wybierając markę Kubota masz pewność,  
że posiadasz maszynę uniwersalną i ekonomiczną. 

Promocyjne warunki kredytowania Kubota Finance. 
Oferta finansowania fabrycznego kosiarek i miniciągników przygotowana przez Spółki Leasingowe BZ WBK 
dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży produktów Kubota i na www.kubotafinance.pl
Oferta finansowania fabrycznego kosiaek i miniciągników jest dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży  
produktów Kubota i na www.kubotafinance.pl
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JAPOŃSKA JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ ORAZ DŁUGIE UŻYTKOWANIE

Marka Kubota zasłynęła na całym świecie legendarną trwałością i solidnością oraz 
genialną prostotą zastosowanych rozwiązań. Zaprojektowane z myślą o zadaniach 
komunalnych, nasze maszyny profesjonalne już na deskach kreślarskich zostały 

przygotowane do ciężkiej, codziennej pracy w miastach i na terenach zielonych. Wybierając 
markę Kubota nabywca ma pewność, że otrzymuje produkt wysokiej, japońskiej jakości, 
charakteryzujący się dopracowaną ergonomią, niskim zapotrzebowaniem na paliwo i ogromną 
wytrzymałością na trudy profesjonalnego, intensywnego użytkowania. Potwierdzają to opinie 
obecnych właścicieli i użytkowników sprzętu z logo Kubota w branży komunalnej, chwalących 
nasze maszyny za podniesienie konkurencyjności ich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie 
wydajności i minimalizację kosztów.



Wyłączny importer:  
Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, 
Ul. Strzykulska 38,  
Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 868 42 33, fax: +48 22 868 36 58 
www.kubota-eu.com
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno powielać w jakiejkolwiek formie ani jakąkolwiek metodą 
bez uprzedniej zgody firmy Kubota. Firma Kubota, jako producent, zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji 
dotyczących specyfikacji bądź osiągów bez uprzedniego poinformowania o takich zmianach.


