KUBOTA DIESELMOTOR
Kubota dieselmotoren staan bekend om hun
duurzaamheid, hoge prestaties, energie-efficiency en betrouwbaarheid. Kubota diesels
bieden vele voordelen boven benzinemotoren:
wel 30%* lager brandstofverbruik, hoger
koppel, minder emissies en minder lawaai.
De Kubota motoren kunnen alle maaiwerkzaamheden met gemak aan en gedurende
langere perioden. En, of het
nu onze 26 pk
motor is, het
zal de hoge
verwachtingen
van de
professionele
hovenier
overtreffen.

Technische gegevens
Model

LUCHTFILTER MET DUBBEL ELEMENT
De Kubota ZD326 maaier wordt
geleverd met een luchfilter met
dubbel element, uitgerust met een
vacuümsensor, die u laat weten
wanneer de luchtreiniger aan
service toe is.

ZD326
ZD326-60-EU/ZD326-60R-EU

Motor

Model

Kubota D1005

Type

Diesel, vloeistofkoeling (3-cilinder)

Max. vermogen

26HP@3200rpm

Totale cilinderinhoud
Startsysteem
Afmetingen

Totale lengte
Totale breedte

GROTE BRANDSTOFTANK
Kubota heeft de inhoud van de
brandstoftank van de ZD326 vergroot
tot 54 l, door twee brandstoftanks
te monteren. Daardoor kan de
bestuurder langer en efficiënter
doorwerken, zonder te stoppen om
te tanken. Dit is vooral handig voor
grote opdrachten.

(met rolbeugel omlaag)

1555 mm
1410 mm

15 × 6.0-6 niet vlak

Achter

26 × 12.0
. -12

Transmissiesysteem
Snelheidsregeling
Snelheidsbereik Vooruit

Achteruit
Type
Koppelingstype
Aftakasrem

ZD 326
DUURZAAMHEID

DIESEL

Maaidektype

BENZINE
BRANDSTOF

*Resultaten kunnen variëren door
motorinstelling,
grasomstandigheden, terrein, e.d.

BRANDSTOF
26 PK DIESEL

Dekdiepte
Dikte maaidekstaal
Antiscalpeerrol
Maaibreedte maaier

28 PK

Aantal messen
Maaihoogte
Bevestigingssysteem maaier
Snelheid mespunt (max.)

7

1

Stoelverstelling
Bestuurdersplatform

8

Motorstopsysteem
Inhoud brandstoftank

De ZD326 serie is extreem
betrouwbaar, niet in de laatste
plaats dankzij het nieuwe
integraaltype HST
transmissiesysteem van
Kubota. Het is gemaakt van
sterke componenten en met de
hoge capaciteit levert het HST
systeem uitstekende professionele
maaiprestaties en productiviteit.

Accu

2
9

3

2-handbediende hendel
0-15.0 km/h
0-8.3 km/h

Capaciteit dynamo

Cardanaandrijving
Nat, meervoudige schijven
Nat, enkele schijf
RCK60P-326Z-EU/RCK60R-326Z-EU
Hydraulisch
Kubota gefabriceerd dek
140 mm
4.2 mm, 4.6 mm
Scharnierend
152 cm
3 messen
25 ~ 12,5 cm / 0,5 cm stappen
Parallel ophanging
5500 m/min
Eénhendelsysteem (gewicht, armsteunen, schuinstelling en lendensteun)
Volledig vlak
Sleutel contact
45 liter
12 Volt, 51R, 450CAA bij 0｡F, 70 min. RC.
14 Volt 14 Amp.

Watertemperatuur indicator

Standaard

Urenteller

Standaard

Brandstofmeter

Elektrisch

W21PS01536

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging

4

1. Natte hydraulische
aftakaskoppeling: 30% meer
overdrachtscapaciteit.
2. 120% hogere HST capaciteit.
3. Sterke gietijzeren kap over de
asstomp achter

Model
Hefsysteem maaier

Gebruikt
30%*
minder
brandstof

771 kg
2-HST met tandwiel

Nat, meervoudige schijven, voetbediend

Remtype

Maaidek

975 mm
1150 mm

Achter
Voor

Gewicht (met maaier, zonder brandstof)

Aftakas

1460 m
1915 mm

Spoorbreedte Voor

GROTE RADIATEUR
De radiateur op de ZD326 maaier is
gebouwd om de koelprestaties te
verbeteren en te voorkomen dat de
motor oververhit raakt.

1854 mm (zijuitworp) / 1604 mm (achteruitworp)

(met rolbeugel omhoog)

Wielbasis

Bandenmaat

ZD

2220 mm
(met maaier)
(zonder maaier)

Totale hoogte

KUBOTA DIESEL ZERO-TURN MAAIER

1001cc
Contactsleutel – super voorgloeien

4. Uitwisselbaar, groot
filterelement
5. Externe, hydraulische
tandwielpomp
6. Verlengde achteras voor meer
sterkte

5

7. Geïntegreerde hydraulische
regelventielen voor heffen maaidek
8. Duurzaam kopermetalen
motorblok
9. Natte meervoudige schijfrem
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ZD 326
Kubota’s ZD-326 zero-turn maaier levert de prestaties en hoge kwaliteit, die door
professionele gebruiker wordt gevraagd.

ONDERHOUD

COMFORT
Het comfortabele ZD326 bestuurdersplatform biedt een groot aantal
kenmerken om makkelijker te kunnen werken. Verder uit elkaar
staande bedieningshendels en een volledig vlak platform bieden meer
beenruimte; het onder een hoek staande paneel voorkomt spiegelen
voor een beter zicht op de instrumenten en waarschuwingslampjes.
Bovendien biedt de ZD326 een ergonomische, in 4 standen
verstelbare stoel, om vermoeidheid te voorkomen en een handig
geplaatste bekerhouder, zodat u uw dorst kunt lessen tijdens het
werk.

9,9 cm breder

LUXE GEVEERDE STOEL MET HOGE RUGLEUNING
Buitengewoon comfort is wat u voelt met Kubota’s standaard
luxe, geveerde stoel met lendensteun. De extra brede stoel is
uitgerust met gewichtsinstelling, verstelbare armleuningen en nog
veel meer, zodat de bestuurder hem op maat kan instellen.

LENDENSTEUN

INSTELHENDEL
GEVEERDE STOEL

Radiateurgrill

Vervuilingsindicator
luchtfilter

Signal bij
overhitting

Bevestigingsogen
voor transport

PARKEERREM
(handenvrij)

Kubota’s ZD326 zero-turn maaier levert de
prestaties en hoge kwaliteit, die door
professionele gebruiker wordt gevraagd.

Grasmaaien is de belangrijkste inkomstenbron
van de professionele gebruiker. En Kubota’s
ZD326 levert het vermogen, de duurzaamheid
en prestaties die de professional wenst.
Dag in dag uit hebt u een professionele
gazonmaaier nodig die non-stop gebruikt kan
worden, een maaier die wendbaar is,
kosteneffectief en volgepakt met eigenschappen
die uw werk eenvoudiger maken. Daarom
ontwikkelde Kubota de ZD326 zero-turn
professionele maaier, om de resultaten te
leveren waarom uw bedrijf vraagt. De ZD326
biedt een hypermoderne Kubota
dieselmotor, een hoge
capaciteits-HST transmissie,
een diep maaidek en een
ultra comfortabele
bedieningsomgeving.
Kortom, de ZD326 levert wat
u nodig hebt.

DRAAIKNOP
RUGLEUNING

Kubota heeft het onderhoud van de ZD326 ongelooflijk
simpel gemaakt. Dankzij een uniek hefsysteem voor
onderhoud, een kantelbare stoel voor snelle en ruime
toegang tot de HST, een nieuw onderhoudsluik in
het volledig vlakke platform, voor eenvoudige toegang
tot de tussenas, kan het werk voor elke component
probleemloos worden uitgevoerd.
ONDERHOUDSHEFINRICHTING
Voor routine onderhoud onder de maaier kan de voorkant van
de ZD326 met Kubota’s unieke hefsysteem met twee pennen
eenvoudig omhoog worden gezet, zonder de in het midden
opgehangen maaier te moeten verwijderen. Het systeem is
uitgerust met blokkeringen voor de voorwielen voor de
veiligheid. Het lijkt op een ingebouwde krik op de plaats waar
u die nodig hebt.

HANDENVRIJ
HYDRAULISCH
HEFFEN DEK

MAAIDEK
PROFESSIONEEL MAAIDEK
Om te zorgen voor superieure maaiprestaties, ook bij hogere rijsnelheden,
heeft ons nieuw ontwikkelde diepere maaidek een plat ontwerp en een
uniek nieuw grastransportsysteem, dat het gras door alle drie de
maaimessen dwingt. Om te voldoen aan de behoeften van elke
opdrachtomvang is het maaidek van de ZD326 maaier leverbaar in
zij- of achteraanbouw.

NIEUcW
m

16,5
diep *
ek
maaid

NIEUW GRASTRANSPORT
ONTWERP
Het nieuwe ontwerp van het grastransport verbetert de luchtstroom
om het gemaaide gras af te voeren,
waardoor de maaiprestaties
worden verbeterd.

ZIJUITWORP

SPINDELLAGERS
EN POELIES
Kubota heeft de
duurzaamheid van de
poeliehouderlagers van
de maaier verhoogd,
voor maximale sterkte
en steun.

MAAIHOOGTEVERSTELLING
IN STAPPEN VAN CA 5 MM
De maaihoogte kan eenvoudig
worden versteld van ca 2,5 tot
12,5 cm, in stappen van ongeveer 0,5 cm met de draaiknop.
De instellingsdraaiknop is handig
en goed bereikbaar op het
bedieningspaneel geplaatst, om
de maaihoogte hoger of lager in
te stellen.

ACHTERUITWORP

MULCHING

HEFSYSTEEM MAAIER
De ZD326 maaiers hebben
sterkere hefcomponenten,
waaronder een versterkte
hefcilinder, een dikkere
hefarm en een grotere
aandrijfasdiameter.
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KUBOTA DIESEL ZERO-TURN MAAIER

1001cc
Contactsleutel – super voorgloeien

4. Uitwisselbaar, groot
filterelement
5. Externe, hydraulische
tandwielpomp
6. Verlengde achteras voor meer
sterkte
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7. Geïntegreerde hydraulische
regelventielen voor heffen maaidek
8. Duurzaam kopermetalen
motorblok
9. Natte meervoudige schijfrem
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professionele gebruiker wordt gevraagd.

KUBOTA DIESELMOTOR
Kubota dieselmotoren staan bekend om hun
duurzaamheid, hoge prestaties, energie-efficiency en betrouwbaarheid. Kubota diesels
bieden vele voordelen boven benzinemotoren:
wel 30%* lager brandstofverbruik, hoger
koppel, minder emissies en minder lawaai.
De Kubota motoren kunnen alle maaiwerkzaamheden met gemak aan en gedurende
langere perioden. En, of het
nu onze 26 pk
motor is, het
zal de hoge
verwachtingen
van de
professionele
hovenier
overtreffen.

Technische gegevens
Model

LUCHTFILTER MET DUBBEL ELEMENT
De Kubota ZD326 maaier wordt
geleverd met een luchfilter met
dubbel element, uitgerust met een
vacuümsensor, die u laat weten
wanneer de luchtreiniger aan
service toe is.

ZD326
ZD326-60-EU/ZD326-60R-EU

Motor

Model

Kubota D1005

Type

Diesel, vloeistofkoeling (3-cilinder)

Max. vermogen

26HP@3200rpm

Totale cilinderinhoud
Startsysteem
Afmetingen

Totale lengte
Totale breedte

GROTE BRANDSTOFTANK
Kubota heeft de inhoud van de
brandstoftank van de ZD326 vergroot
tot 54 l, door twee brandstoftanks
te monteren. Daardoor kan de
bestuurder langer en efficiënter
doorwerken, zonder te stoppen om
te tanken. Dit is vooral handig voor
grote opdrachten.

(met rolbeugel omlaag)

1555 mm
1410 mm

15 × 6.0-6 niet vlak

Achter

26 × 12.0
. -12

Transmissiesysteem
Snelheidsregeling
Snelheidsbereik Vooruit

Achteruit
Type
Koppelingstype
Aftakasrem

ZD 326
DUURZAAMHEID

DIESEL

Maaidektype

BENZINE
BRANDSTOF

*Resultaten kunnen variëren door
motorinstelling,
grasomstandigheden, terrein, e.d.

BRANDSTOF
26 PK DIESEL

Dekdiepte
Dikte maaidekstaal
Antiscalpeerrol
Maaibreedte maaier

28 PK

Aantal messen
Maaihoogte
Bevestigingssysteem maaier
Snelheid mespunt (max.)
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Stoelverstelling
Bestuurdersplatform
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Motorstopsysteem
Inhoud brandstoftank

De ZD326 serie is extreem
betrouwbaar, niet in de laatste
plaats dankzij het nieuwe
integraaltype HST
transmissiesysteem van
Kubota. Het is gemaakt van
sterke componenten en met de
hoge capaciteit levert het HST
systeem uitstekende professionele
maaiprestaties en productiviteit.

Accu

2
9

3

2-handbediende hendel
0-15.0 km/h
0-8.3 km/h

Capaciteit dynamo

Cardanaandrijving
Nat, meervoudige schijven
Nat, enkele schijf
RCK60P-326Z-EU/RCK60R-326Z-EU
Hydraulisch
Kubota gefabriceerd dek
140 mm
4.2 mm, 4.6 mm
Scharnierend
152 cm
3 messen
25 ~ 12,5 cm / 0,5 cm stappen
Parallel ophanging
5500 m/min
Eénhendelsysteem (gewicht, armsteunen, schuinstelling en lendensteun)
Volledig vlak
Sleutel contact
45 liter
12 Volt, 51R, 450CAA bij 0｡F, 70 min. RC.
14 Volt 14 Amp.

Watertemperatuur indicator

Standaard

Urenteller

Standaard

Brandstofmeter

Elektrisch

W21PS01536

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging
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1. Natte hydraulische
aftakaskoppeling: 30% meer
overdrachtscapaciteit.
2. 120% hogere HST capaciteit.
3. Sterke gietijzeren kap over de
asstomp achter

Model
Hefsysteem maaier

Gebruikt
30%*
minder
brandstof

771 kg
2-HST met tandwiel

Nat, meervoudige schijven, voetbediend

Remtype

Maaidek

975 mm
1150 mm

Achter
Voor

Gewicht (met maaier, zonder brandstof)

Aftakas

1460 m
1915 mm

Spoorbreedte Voor

GROTE RADIATEUR
De radiateur op de ZD326 maaier is
gebouwd om de koelprestaties te
verbeteren en te voorkomen dat de
motor oververhit raakt.

1854 mm (zijuitworp) / 1604 mm (achteruitworp)

(met rolbeugel omhoog)

Wielbasis

Bandenmaat

ZD

2220 mm
(met maaier)
(zonder maaier)

Totale hoogte

KUBOTA DIESEL ZERO-TURN MAAIER

1001cc
Contactsleutel – super voorgloeien

4. Uitwisselbaar, groot
filterelement
5. Externe, hydraulische
tandwielpomp
6. Verlengde achteras voor meer
sterkte
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7. Geïntegreerde hydraulische
regelventielen voor heffen maaidek
8. Duurzaam kopermetalen
motorblok
9. Natte meervoudige schijfrem
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