
K O S I A R K AK O S I A R K A

122R122R Seria ZSeria Z

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

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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D A N E  T E C H N I C Z N EK O S I A R K A

Seria Z 122R

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. 

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.

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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