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Z122R
De ultieme zero turn maaier voor particulieren combineert stijl, 
comfort en goede prestaties.
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Presentatie van de NIEUWE Z122R met maaidek van 1070 

mm werkbreedte. Vlot en gemakkelijk manoeuvreren in kleine 

ruimtes met het vermogen dat u nodig heeft om de klus snel 

te klaren. De Z122R biedt een ongeëvenaarde ergonomie en 

comfort zodat u de hele dag lang efficiënt kunt werken.

Presentatie van de NIEUWE Z
met maaidek van 1070 mm w

Z122R Zero-turn maaier 
voor particulieren



E Z122R 
m werkbreedte.

r 

Met 4 jaar / 300 uur 

garantie*

*Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Kubota dealer.  



STANDAARD 
VEILIGHEIDSBEUGEL
Voor de veiligheid en een 
zeker gevoel is de Z122R-
maaier uitgerust met een 
veiligheidsbeugel.  

SOEPELE 
BEDIENINGSHENDELS
Dubbele bedieningshendels zorgen 
voor de soepele, nauwkeurige 
bediening die u nodig heeft voor 
zorgvuldig maaien en werken rond 
bomen en bloemperken.

OPBERGVAK
Voor uw gereedschap, drank 
en alles wat te groot of te 
zwaar is voor uw zakken.

COMFORT & STIJL,
PLUS EENVOUDIG IN GEBRUIK.
De Z122R heeft heel wat te bieden. Van hun comfortabele, 
ergonomische design tot hun stijl en gebruiksgemak, zijn 
deze aantrekkelijke, hardwerkende maaiers ontworpen om 
het maaien zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

VERSTELBARE STOEL
De stoel kan een volle 10 cm naar voren of 
naar achteren worden verschoven, zodat 
u precies de goede positie kunt instellen 
voor optimaal persoonlijk comfort.

AANSLUITING 
WATERSLANG VOOR 
EENVOUDIGE REINIGING
Het dek is uitgerust met een 
wateraansluiting voor gemakkelijk 
reinigen.



COMFORT / GEMAK / STIJL

GEMAKKELIJKE BEDIENING ONDERHOUD

STOEL MET HOGE 
RUGLEUNING
Op de comfortabele en royale 
stoel met hoge rugleuning zit u 
uitstekend zelfs bij langdurige  
maaiwerkzaamheden.

MAAIHOOGTEVERSTELLING
Met een eenvoudige draai aan 
de knop kunt u de maaihoogte 
aanpassen in precieze stappen van 
0,6 cm.

ERGONOMISCHE LAYOUT 
VAN DE BEDIENING
Alle bedieningselementen zijn 
keurig geplaatst voor een snelle, 
gemakkelijke en gebruiksvriendelijke 
toegang.

GEEN SMEERPUNTEN
Verwijdering van smeerpunten 
betekent eenvoudiger onderhoud 
en grotere gebruiksvriendelijkheid.

GEMAKKELIJK 
ONDERHOUD VAN DE 
MOTOR
U heeft gemakkelijk toegang tot 
motoroliepijlstok en fi lter zonder 
dat u de beschermkap moet 
verwijderen.

RUIM 
BESTUURDERSPLATFORM
Er is veel beenruimte naar voren toe 
dankzij een ruim platform. Dit zorgt 
ook voor vlot op- en afstappen.

BEKERHOUDERS
Houd uw fl es of drinkbeker altijd 
handig binnen handbereik in de 
geïntegreerde bekerhouders. 



BREED PROFIEL
Banden met een breed profi el leveren betere 
tractie en gewichtsverdeling en dragen bij tot 
een betere bescherming van uw gazon.

ALS PRESTATIES BELANGRIJK ZIJN
De Kubota Z122R doet wat hij moet doen. Zijn krachtige motor, 
solide transmissie en sterke remmen zorgen dat u zelfs de zwaarste 
klussen moeiteloos en met een gerust hart kunt aanpakken. 

KRACHTIGE 
MOTOREN
De hardwerkende motoren van de 
Z122R vallen op door hun kracht. 
Wat de maaiwerkzaamheden ook 
zijn, u kunt erop rekenen dat de 
Z122R de kracht levert die nodig 
heeft.

STERKE 
TRANSMISSIE
De onafhankelijke HST-transmissie 
zorgt voor een uitstekend vermogen 
en biedt optimale effi ciëntie aan de 
wielen. 



MULCH-KIT (OPTIE)
De mulch-kit transformeert het standaard dek in een 
zeer accuraat  mulchdek, dat uiterst fijne maairesten 
genereert en dit meteen terugvoert naar het gazon.

MULCH-MAAIER

MAAIER MET ZIJ-UITWORP

DIEP GELAST MAAIDEK
Het stalen, gelaste maaidek van de Z122R levert uitstekende, 
professionele maaiprestaties. Als u een huiseigenaar bent die het 
beste wil dan is dit maaidek echt iets voor u.

11,4 CM HOOG 
MAAIDEK
Beschikbaar met een 107cm 
(42inch) breed maaidek. 
Dit 11,5cm hoge maaidek 
garandeert u een effi ciënte 
manier van grasmaaien. 
Dit resulteert in een hogere 
werksnelheid en een 
schoner eindresultaat 



1075mm

1650mm

mm

18 x 7.5 - 10  Gazon

0– 10.5km/h

Hydro Gear EZT®(ZT-2200)

Riemaandrijving

107 / 42

Zijuitworp (Mulchkit verkrijgbaar als optie)

38 – 108 / 1.50 – 4.25

Mechanisch voetpedaal

6 / 0.25mm / inch

mm / inch

cm / inch

mm / inch

11 / 3.0Ga. / mm

Middenonder

Parallelle ophanging

Draaiknopverstelling

Riemaandrijving

2

Peilglas

12.2

726

14.1

cc

kW

1890mm

11 x 4 - 5  Massief

Onafhankelijke T/M

0– 6.4km/h

Gelast

Standaard. ISO21299

Deluxe Stoel met 46 cm hoge rugleuning

Model

Motor

Afmetingen

Rijsnelheid

Band

Brandstofmeter

Stoel

BEUGEL

Vermogen (Netto)

Benzine, luchtgekoeld V-TwinTyp

Cilinderinhoud

Inhoud brandstoftank

Totale lengte

Totale breedte zonder uitwerpkap

Wielbasis

Totale hoogte

282kgGewicht

1235

Vooraan

Achteraan

Vooruit

Achteruit

TypeVersnellingen

Maaidek

Uitworp

Maaibreedte

Bereik maaihoogte

Maaihoogteverstelling

114 / 4.5Hoogte maaidek

Dikte maaidek

Maaidek constructie

Montagemethode

Verstelling van maaihoogte

Maaidek hefmethode

1

Aantal messen

Waterslang aansluiting

Aandrijving

Positie maaier

T/M aandrijfsysteem

Leverancier en model

2 hendels met hoogte- en hoekverstelling

Tandwielvergrendeling / HendelHandremsysteem

Snelheidscontrole

Z122R

Standaard

ElektrischPTO koppeling

Bekerhouder

StandaardUrenteller

4 jaar of 300 uurGarantie

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.

©2017 Kubota Corporation

Cat.No.2349-24-HO Printed in Japan.D.REX.'17-AUG.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19-25, rue Jules Vercruysse Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France

www.kubota-eu.com

Optie:

• Armleuning kit • Trekhaak kit

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


