
K U B O TA  Z E R O - T U R N  M A A I E R

ZD1211

De gloednieuwe zero turn dieselmaaier ZD1211 van Kubota is van top tot teen 
ontworpen voor het leveren van kwaliteit, prestaties, comfort en duurzaamheid.
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Gras maaien is de belangrijkste inkomstenbron 
van de professionele gebruiker. De ZD1211 
van Kubota levert kracht, duurzaamheid en 
prestaties die de professional wenst.
Dag in dag uit heeft u een professionele zitmaaier nodig die 

bestand is tegen continu gebruik — een zitmaaier die wendbaar 

is, rendabel is, en tal van kenmerken biedt die uw werk 

gemakkelijker maken. Daarom heeft Kubota de ZD1211 zero 

turn professionele zitmaaier ontwikkeld — om de resultaten te 

leveren die in uw werk gevraagd worden. De ZD1211 is uitgerust 

met een geavanceerde Kubota dieselmotor, een krachtige HST 

transmissie, een diep maaidek, en een uiterst comfortabele 

bediening. Kortom, de ZD1211 levert kwaliteit.

ZD1211
K U B O TA 
Z E R O - T U R N  M A A I E R

ACHTER-LOSSEND MAAIDEK

ZIJ-LOSSEND MAAIDEK



De natuurlijke evolutie van 
maaiprestaties
Een verbetert maaidek voor een professional als u. 
Kubota's commerciële maaidekken ontwikkelen zich steeds verder en verbeteren 
elke generatie opnieuw. Deze laatste generatie is geen uitzondering. Het biedt nog 
snellere en betere maai-prestaties en een verbeterde duurzaamheid. De ZD1211 
heeft een 3-bladig, 14cm hoog dek met een vlak ontwerp en Kubota's unieke 
luchtcirculatie systeem dat zorgt ervoor dat gras gelijkmatig op de grond wordt 
geloosd, zodat u een beter maaibeeld en fijne mulching kunt garanderen. Het dek is 
gelast, niet geperst, om verbeterde duurzaamheid en superieure stijfheid te bieden 
bij het maaien van uitdagend terrein. Het dek is verkrijgbaar in achter- of zij-lossende 
uitvoering om te voldoen aan een breed scala commerciële maaitoepassingen.

Achter-lossend mulch-maaidekAchter lossend mulch maaidek

Zij-lossend maaidek 
Voor speciale toepassingen, kiest u het zij-
lossende maaidek. Voor fijnere maairesten, kunt 
u de optionele mulch-kit monteren.

Nieuwe mulch-kit (optie)
De optionele mulch-kit is opnieuw ontworpen, 
om nog fijnere maairesten te produceren en ze 
weer makkelijk terug te laten keren in uw gazon, 
waardoor u een schoner gazon ziet, terwijl u 
tijd bespaart. De mulch-kit kan zowel in de 
zijlossende- als achterlossende-maaidekken 
worden gemonteerd.

 14 cm hoog 

maaidek

Achter-lossend maaidek  
Achter-uitworp creëert een uniforme luchtstroom 
dat verzekerd dat alle maai-compartimenten 
geleegd worden. Een optionele mulch-kit kan 
worden gemonteerd om fijnere maairesten te 
creëren. 

Zij-lossend mulch-maaidek



Ontworpen voor hoogwaardige maaiprestaties 
en buitengewoon gebruiksgemak. 

Nieuw groot en helder LCD-display
Het grote LCD-display—de grootste in zijn klasse—toont alle 
belangrijke informatie die u nodig heeft om de maaiprestatie 
en gebruiksgemak te optimaliseren, waaronder oliedrukmeter, 
watertemperatuurmeter, brandstofniveau en spanningsmeter. Een 
nieuwe urenteller laat de gebruiker weten wanneer onderhoud of 
service vereist is.

Nieuwe ergonomisch ontworpen 
lay-out van de bediening
Voor snellere bediening en betere 
ergonomie zijn alle bedieningselementen 
van het maaidek gegroepeerd aan de 
rechterkant, gemakkelijk in het bereik 
van uw rechterhand, zodat u snel 
en gemakkelijk de maaihoogte kunt 
aanpassen. Met de draaiknop voor de 
hoogteverstelling is het instellen van 
de maaihoogte eenvoudig en kan de 
bestuurder de maaihoogte makkelijk 
aflezen.

Nieuwe laag profiel 
banden
Laag profiel achterbanden verbeteren de 
stabiliteit en tractievermogen op het gras 
voor de ZD1211. Hun brede profiel draagt 
er toe bij het gras te beschermen tegen 
beschadiging tijdens het maaien.  

Uitstekende stabiliteit
De ZD1211 beschikt over een laag 
zwaartepunt om gewicht / evenwicht 
te optimaliseren en biedt stabiliteit op 
hellingen en oneffen grond. De combinatie 
van het brede voorvlak van de ZD1211, 
de grote diameter achterbanden en 
brandstoftanks geplaatst boven de banden 
en onder de stoel, levert een uitstekende 
stabiliteit op uiteenlopende terreinen.



Kubota dieselmotor en duurzame 
transmissie
Met meer dan 25 miljoen motoren geproduceerd sinds 1922, worden Kubota 
motoren wereldwijd gewaardeerd voor hun beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid. 
De krachtige, maar toch schone en stille dieselmotor van de ZD1211, biedt u een 
ongeëvenaard prestatievermogen, productiviteit en zuinigheid. De betrouwbare 
motor van de ZD1211 geeft u voldoende kracht om de meest veeleisende 
maaiwerkzaamheden moeiteloos en efficiënt te klaren. Deze technisch geavanceerde 
motor is ook milieuvriendelijk, dankzij een economisch brandstofverbruik, hoge 
verbrandingsefficiëntie en lage vibratie- en 
geluidsniveaus. Deze motoren gaan samen 
met de originele hydrostatische transmissie 
van Kubota die instaat voor een snelle 
en soepele reactie onder elke belasting. 
Afgezien van tijd tot tijd olie verversen, vereist 
de hermetisch afgesloten constructie geen 
onderhoud en hoeven er geen aandrijfriemen 
te worden vervangen.

Originele 

Kubota 

motor

Originele Kubota transmissie
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Maaier met 
cardanaandrijving
De cardanaandrijving, zonder 
aandrijfriemen, zorgt voor een vlotte 
overbrenging van kracht van de motor 
naar het maaidek. Cardanaandrijving 
vergt ook minder onderhoud en biedt 
grotere betrouwbaarheid.

Nieuwe HST-hendels
De vernieuwde HST-hendels bieden niet alleen meer beenruimte, ze zijn ook 
in hoogte en hoek verstelbaar om bestuurders van verschillende lengte te 
voorzien, waardoor zowel het bedieningscomfort als de 
geleidelijke aansturing worden verbeterd.

Nieuwe dempkrachtaanpassing
Met deze drie keuzemogelijkheden kunt u de 
gevoeligheid aanpassen tot het optimale niveau voor 
uw persoonlijk comfort. 

Handenvrije parkeerrem
De parkeerrem, handig geplaatst op het 
platform, kan gemakkelijk worden ingedrukt 
en losgelaten door hem in te drukken met 
één van de voeten terwijl u beide handen 
vrij heeft voor de HST-hendels.

Hydraulisch maaidek 
hefsysteem
Een hydraulisch maaidek hefsysteem met 
2 pedalen zorgt dat u kunt blijven maaien 
ondanks obstakels doordat u het dek 
gemakkelijk kunt heffen en laten zakken met 
uw voet.

In te stellen vooras  
(pendelend / star)

Kies uit twee vooras instellingen om 
het maaicomfort en de prestaties te 
optimaliseren: pendelend voor het maaien 
op een glad 
terrein, of star 
voor gelijkmatig 
maaien op ruw 
terrein.

Vooras: Deze is pendelend 
om zich aan de helling of oneffen 
terrein aan te passen



Ontworpen voor uw comfort en productiviteit 
tot uw werk is gedaan.

Nieuwe geveerde stoel
Een comfortabelere stoel betekent 
minder vermoeidheid voor de gebruiker 
en een grotere productiviteit. Met 
dubbel verstelbare armleuningen, 
hogere rugleuning en lendensteun 
garandeert de gestoffeerde en 
verstelbare kuipstoel een hoog niveau 
van comfort. De stoel kan in hoogte, 
voor en achter worden versteld zodat 
de gebruiker met ongeacht welke 
lichaamsbouw ook de perfecte houding 
kan instellen om de hele dag lang 
comfortabel en productief te blijven 
werken.

Lek vrije zwenkwielen voorzijde
Zwenkwielen aan de voorzijde met lekbestendige, 
duurzame banden helpen de bedrijfskosten te 
verlagen.

Nieuwe en groter opberg 
vak en bekerhouder
Berg persoonlijke 
spullen en bekers 
op in het handige 
opberg vak en 
bekerhouder 
naast de stoel.



Klapbare veiligheidsbeugel
De veiligheidsbeugel voldoet aan de ISO21299 normen. 
De veiligheidsbeugel is eenvoudig neerklapbaar voor het 
makkelijk opbergen en transporteren van de zitmaaier.

Hefsysteem onderhoud
Routineonderhoud onder de zitmaaier is snel en eenvoudig, 
dankzij Kubota's innovatieve 2 pennen onderhoudshefsysteem. 
De voorzijde van de ZD1211 is heel eenvoudig te heffen zelfs 
als het maaidek nog bevestigd is, ook gemakkelijk om het 
maaidek aan de onderzijde te reinigen. 

Gemakkelijke toegang tot maaidek en motor
De ZD1211 is ontworpen om u langer te kunnen laten werken tussen 
onderhoudsstops. Wanneer er echter onderhoud nodig is, kunt u rekenen op 
snel en gemakkelijk onderhoud van alle belangrijke onderdelen en functies. De 
motorkap beschermt de motor maar is eenvoudig te openen en biedt gemakkelijke 
toegang voor onderhoudswerk. Een speciaal onderhoudsluikje onder de 
platformmat biedt snelle toegang tot de bovenkant van de maaier, de aandrijfriem, 
de versnellingsbak, de kruiskoppeling en brandstoffilter.



1875 (zijlosser) / 1600 (achterlosser)mm

1510mm

2000mm

1064mm

1440mm

26 × 12.0-16 gazon, laag-profiel band

0 – 17.0km/h

Zij / Achter / Mulching (verkrijgbaar als optie voor zowel zij- als achteruitworp)

Gelast

140

0.25

4.2mm

mm

Cardanaandrijving

cm (in.)

mm

mm

in.

152 (60)

Schaalverdeling

 25 – 127

3

Standaard

Kubota D1105

Standaard

1123

18.5kW / 3000min-1 ; SAE J1940

cc

2260mm

15 × 6.5-8, semi-pneumatisch

1210mm

0 – 8.5km/h

Draaibaar x 2, Vast x 4

Vooras instelbaar op "Vast" en "Pendelend"

Verstelbare deluxe-stoel met hoge rugleuning en lendensteun

LCD-display (urenmeter, brandstofmeter, temperatuurmeter koelvloeistofniveau, spanningsmeter batterij)

Model

Motor

Wielbasis

790kgGewicht met maaier (zonder brandstof)

49Inhoud brandstoftank

Afmetingen

Rijsnelheid

Spoorbreedte 

Wielmaat

2 HST met geïntegreerde transmissieTransmissie

Vooras

Hefsysteem onderhoud

Display

Stoel

Model

Brutovermogen motor

Diesel, vloeistofgekoeld, 4 cilindersType

Cilinderinhoud

Luchtfilterindicator

Totale lengte

Totale breedte

zonder maaier

Totale hoogte Beugel rechtop

1640mmBeugel ingeklapt

Voor

Achter

Vooruit

Achteruit

Maaidek

Maaidek-constructie

Uitwerprichting

Dek hoogte

Dek staaldikte

Hydraulisch heffen met voetpedaalHefsysteem maaier

Maaidek aandrijfsysteem

Anti-scalpeerrol

Maaihoogteverstelling

Maaihoogtebereik

Stappen maaihoogteverstelling

Aantal messen

Maaibreedte

Achter

Voor

ZD1211

met maaier

Standaard

76Stoel vering 

Step open-systeem voor gemakkelijk onderhoud

KlapbaarVEILIGHEIDSBEUGEL

Specifi caties

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen.
Deze brochure dient enkel als beschrijving. Sommige items afgebeeld in deze brochure zijn optioneel en geen standaard uitrusting.
Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Kubota dealer voor informatie betreffende garantie, veiligheid of producten.

Goedgekeurde en 
Originele Kubota 
Onderdelen 
voor maximale 
prestatie, 
levensduur en 
veiligheid
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