GZD

TRAKTOROVÁ SEKAČKA KUBOTA

GZD15 / GZD21

Profesionální, kompaktní, pojezdová sekačka s nulovým poloměrem otáčení
(systém ZERO TURN), spojující vynikající ovladatelnost s nejefektivnějším
žacím ústrojím GLIDE CUT.

Technická data
Model

GZD15LD/HD

GZD21HD

Kubota Z602

Kubota D782

Motor
Model
Typ

vznětový kapalinou chlazený motor

Počet válců
Zdvihový objem

cm3

Výkon
Objem palivové nádrže

2

3

599

778

11,2 kW (15 HP)

15,75 kW (21 HP)

l

20

Akumulátor

12 V (450 A při studeném startu)

Alternátor

15 A

Rozměry
Umístění žacího ústrojí

mezi nápravami

Kyvná přední náprava

standardní

Typ

hydrostatický pohon dvěma hydromotory

Rozměr pneumatik (vpředu/vzadu)

15 × 6,0 – 6 / 20,0 × 10 – 8

15 × 6,0 – 6 / 23,0 × 10,5 – 12

Rozchod předních kol

mm

770

Rozchod zadních kol

mm

950/850, 2 pozice

Rozvor

mm

1285

Celková délka

mm

2785

Celková šířka

mm

1200

Celková výška (LD/HD)

mm

1115/1345

Váha (vč. žacího ústrojí a koše)

kg

510/540

580

Hnací ústrojí
Rychlost (vpřed/vzad)

0−13,5 km/h / 0−10 km/h

Druh hnací hřídele

kloubová hřídel

Pohon žacího ústrojí

kloubová hřídel

Pohon

dvojnás. hydrostatický pohon (HST)

Řízení

ruční ovládání dvěma pákami

Parkovací brzda
Poloměr otáčení

systém mokrých lamelových brzd s funkcí mechanického vyrovnávání
m

0

Spojka
Spojka náhonu sečení

hydraulická lamelová spojka v olejové lázni

Brzda spojky

hydraulická jednokotoučová brzda v olejové lázni

Žací ústrojí
Šířka záběru

mm

1067

Systém zvedání
Zavěšení

výkyvné

Systém pohonu nožů
Výška sečení

kloubová hřídel a šestihranný řemen
mm

25−102 (6), 102−127 (13)

Seřizování výšky sečení
Max. výška zdvihu žacího ústrojí

1220
hydraulický

s předvolbou výšky z místa obsluhy
mm

Počet žacích nožů

135
2

3

Sběrný koš
Typ

zadní středový výhoz

Vyprazdňování
Objem

hydraulické
l

Provedení
Výška zdvihu (max.) LD/HD

400

450
vyprazdňování na zem (LD), ve zvednuté poloze (HD)

cm

0/180

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.
LD – provedení s výsypem koše na zemi.
HD – provedení s hydraulicky ovládaným výsypem koše až do výše 1,85 m.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
info@kubota.cz

www.kubota.cz

