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ZD1211
Kubota ZD1211 Diesel
Minőség, teljesítmény, kényelem és tartósság a professzionális felhasználók számára
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Ha a gyep karbantartása mellett 
nyereségesen szeretne dolgozni, erőteljes 
gépekre van szüksége. A Kubota ZD1211 a 
professzionális felhasználók számára nyújt 
teljesítményt, tartósságot és minőséget.

A ZD1211-et olyan szakembereknek tervezték, akiknek 
minden nap nagy teljesítményt kell nyújtaniuk. Extrém 
manőverezhetőség, alacsony fogyasztás és magas szintű 
teljesítmény teszi könnyebbé a munkáját. A ZD1211 
alapkoncepciója a gazdaságos dízelmotor, az erőteljes 
hajtásrendszer, a robusztus fűnyíró és a kényelmes 
működés ésszerű kombinációja.

ZD1211
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HÁTULKIDOBÓS ASZTAL

OLDALKIDOBÓS 
ASZTAL



A pontos vágáskép és a nagy 
terület teljesítményének alapja
Erőteljes fűnyíró profiknak 
A Kubota kaszák több évtizedes tapasztalattal és folyamatos fejlesztéssel 
rendelkeznek. A ZD1211-nél semmi kivételt sem teszünk a vágási minőség, a 
terület elérése és a tartósság tekintetében. 152 cm-es munkaszélesség, három 
kés és egy 140 mm magas kasza ház . Különleges terelőlapok állítják be a füvet a 
vágás előtt és biztosítják a kaszalék egyenletes eloszlását. Mind a hátsó, mind az 
oldalsó kidobós változatokat hatékony mulcsozásra is tervezték. Ez az opcionális 
tartozék bármikor felszerelhető.

HÁTULKIDOBÓS MULCS KÉSZLETTEL

Oldalkidobós asztal
Alkalmazástól függően az oldal kidobással 
rendelkező fűnyíró nagy előnyökkel jár. Ismét 
lehetőség van arra, hogy az opcionális 
mulcskészlet bármikor beszerelhető legyen. 

Mulcs készlet (Opció)
A mulcsozásnál a kaszalék hosszabb ideig 
marad az asztalban és többször elvágja a kés. 
Ez a nagyon rövid és aprított anyag visszatér a 
korábban levágott felületre. A darabolt kaszalék 
megnőtt felülete miatt gyorsan komposztálódik, 
és a keletkező humusz szerves trágyaként 
szolgál.

140 mm mély 

vágóasztal

Hátul kidobós kasza
A hátsó kiömlésnél a vágott anyag egyenletesen 
helyezkedik el a lenyírt felületen. Az opcionális 
mulcsozó berendezés gyorsabbá és 
hatékonyabbá teszi a kaszalék lebomlását. 

SOLDALKIDOBÓS MULCSKÉSZLETTEL



Kiváló vágási teljesítmény a 
legjobb funkciókkal

Nagy és világos LCD kijelző
Minden fontos funkció egyértelműen és világosan látható a nagy 
LCD kijelzőn. Jól tájékoztat a gép fontos működési jellemzőiről. 
Amellett,  olajnyomást, vízhőmérséklet és az üzemanyag szintet 
méri, sok más infor-
mációról ad tájé-
koztatást.

Ergonómikusan elrendezett 
kezelőszervek
A gépek csak akkor működnek 
hatékonyan, ha a kezelőszervek 
ergonómikusak és letisztultak. A Kubota 
ZD1211 működtetése tiszta és egyszerű. 
Minden működtető egység közvetlen 
hozzáférhető és kézre esik, funkciója 
egyértelmű.

Nagyméretű, alacsony
profilú gumiabroncsok
A széles, alacsony profilú gumiabroncsok 
nagyobb laterális stabilitást és nagy 
felfekvő felületet biztosítanak - ez jobb 
tapadást tesz lehetővé és védi az érzékeny 
gyepeket.

Biztonságos vezetés
Az alacsony pozíciójú üzemanyag-
tartályok és a nagyméretű 
gumiabroncsok a széles tengelytávval, 
az alacsony súlyponttal és a megfelelő 
tömegeloszlással kombinálva 
biztonságos kezelést tesznek lehetővé 
még nehéz terepen is.



Kubota dízelmotorok és robusztus 
meghajtási technológia

 Több mint 25 millió motor a Kubota-tól! Világviszonylatban vezető szerepet tölt be 
ebben a teljesítmény-szegmensben. A Kubota dízelmotorok tartóssága, 
megbízhatósága, hatékonysága és gazdaságossága legendás. Az alacsony zajszint és 
az alacsony rezgésszintek lehetővé teszik a  kényelmes munkavégzést. A hajtómű 
technológiája 
is saját gyártásunkból 
származik és ez 
garantálja az egyes 
részegységek  optimális 
illeszkedését.
 A sebességváltó 
hermetikusan lezárt és 
az erőátvitel csuklós 
tengelyhajtásokkal 
történik.

Állítható vezérlőkarok
Még a vezérlőkarok elrendezése is a maximális szabadságot szolgálja 
az üzemeltető számára.  A karok magasságban és dőlésszögben 
állíthatók  - ez minden kezelő számára kiváló ergonómiát eredményez.

Állítható működtetési erők
A vezérlőkarok ellenállása három pozícióban 
állítható be hidraulikus teleszkóppal, így minden 
vezetőnek optimális működtetőerőt biztosít a 
kormányberendezésben.

Rögzítőfék pedál segítségével
A rögzítőféket pedál aktiválja - tehát mindkét 
keze biztonságosan megmaradhat a vezérlő 
karokon.

Hidraulikus 
asztalemelés 
A kezek a vezérlő karokon  maradhatnak a 
fűnyíró asztal felemelése közben  is: 
pedálvezérléssel könnyen fel lehet emelni és 
le tudjuk engedni akadályok esetén vagy 
fordulókban.
Fixálható mellső futómű  
(önbeálló/fix)

A tereptől függően két beállítás van az 
első tengelyen: elbillenő vagy merev. A 
merev állás pontosabb vezetést biztosít a 
fűnyírónak,önbeálló
állásban viszont
jobban alkalmaz-
kodik a domborzat-
hoz.

Kaszahajtás 
kardántengellyel
Biztonságos erőátvitel 
szükségtelen ékszíjak nélkül. 
A kardántengely hajtása 
minimális karbantartással 
megbízhatóan működik.

Eredeti
Kubota
motor

Eredeti Kubota hajtómű

A mellső tengely 
elbillenése a jobb 
talakövetéshez 



Kubota ZD1211: 
Termelékeny és 
kényelmes
Komfort ülés
A kényelmes ülés hatékony és 
nyugodt munkavégzést tesz lehetővé. 
Az állítható karfa, a magas háttámla és 
a deréktámasz magas szintű 
kényelmet biztosít. A sokoldaló 
beállítási lehetőségek minden méretű 
kezelő számára optimális ülőhelyet 
biztosítanak, így a hosszú napokon is 
kényelmes munkavégzést 
biztosítanak.

Önbeálló mellső kerekek 
Az elülső forgó kerekek defekt mentesítettek- ez csökkenti a 
költségeket és az állásidőt.

Nagy tárolórekesz és 
pohártartó
Rengeteg hely a 
személyes tárgyak és 
az italok számára, 
amelyek így mindig a 
kezelő 
rendelkezésére 
állnak.



Lecsukható bukókeret 
A biztonsági védőeszköz megfelel az ISO 21299 
szerinti biztonsági előírásoknak és a gép szállításakor 
vagy tárolásakor szerszám nélkül visszahajtható.

Beépített emelő berendezés
Mint egy integrált elem - a beépített emelő rendszerrel a 
ZD1211 elülső részét fel lehet emelni szerszám nélkül, ami 
könnyű hozzáférést biztosít a fűnyírógép karbantartásához 
és tisztításához.

Jó karbantartási hozzáférhetőség
A karbantartás fontos, de egyszerűnek és gyorsnak kell lennie. A ZD1211-nél 
közvetlen hozzáférést biztosít a karbantartást igénylő alkatrészekhez, például a 
motorhoz, a levegőszűrőhöz, az olajszinthez és a kenési pontokhoz.. 



1875 (oldalkidobós) / 1600 (hátulkidobós)mm

1510mm

2000mm

1064mm

1440mm

26 × 12.00 – 16 alacsony profilú, gyep mintás
0 – 17.0km/h

Oldal - / Hátulkidobós, mulcs készlet opció
Hegesztett 

140

6 mm

4.2, sarkokon  +12 mm erősítésmm

mm

Kardántengely

cm

mm

mm

152

Forgó tárcsával

 25 – 127

3

széria (integrált)

Kubota D1105

széria
1123

18,5 kW (25 LE)  3000 min-1 (SAE J1940)

cm³

kW (PS)

2260mm

15 × 6.50 – 8, defektmentes, Slick-Profil

1210mm

0 – 8.5km/h

2 × fix görgö, 4 × önbeálló görgő

önbeálló vagy merev (szerszám nélküli beállítás)

Kényelmes ülés magas háttámlával, dönthető állítással és állítható deréktámasszal
LCD-kijelző (üzemórák, üzemanyag szint, vízhőmérséklet, akkumulátor feszültség, szerviz intervallum, stb.)

Modell

Motor

Tengelytáv

790kgTömeg kaszával (üzemanyag nélkül)

49Tank űrtartalom
Méretek

Menetsebesség

Nyomtáv

Abroncs méret

Kettős integrált "HST"Hajtómű

Mellső futómű
Beépített emelőeszköz az egyszerű karbantartás érdekében
Műszerfal
Ülés

Modell

Maximális teljesítmény

3-hengeres. Diesel, folyadék hűtésselFelépítés

Összlökettérfogat
Légszűrő eltömődés jelző

Hossz
Szélesség

kasza nélkül
Magasság     ROPS felhajtva

1640ROPS lehajtva mm

Elöl
Hátul

Előre
Hátra

Kasza 
szerkezet Felépítés

Működési mód

Belső magasság
Anyag vastagság

Hidraulikus emelés, vezérlés pedállalEmelés módja
Meghajtás
Tapogató görgők

Vágás magasság beállítás
Vágási tartomány
Magasság állítás fokozatai
Kések száma

Munkaszélesség

hátul
elől

ZD1211

kaszával

széria
76Rugózás tartománya (Ülés rugózás)

Karbantartási nyílások a közvetlen hozzáféréshez
LecsukhatóBorulás védő keret (ROPS)

Műszaki adatok

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez a 
brosúra csak a leírásra vonatkozik. A képek további felszerelést vagy országspecifikus 
tartozékokat mutathatnak. Kérjük lépjen kapcsolatba a Kubota forgalmazójával a garanciával, a 
működés biztonságával és a műszaki adatokkal kapcsolatban.

Eredeti 
Kubota 
alkatrészek 
a maximális
teljesítményért,
tartósságért és
a biztonságért.
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