ZD

ŽACÍ TRAKTOR KUBOTA

ZD326

Kompaktní profesionální sekačka se systémem pojezdu ZERO TURN
(otáčecí rádius 360°), vybavená výkonným naftovým motorem, je vzhledem k rozměrům
dobře ovladatelná a vysoce výkonná, robustní a dostatečně odolná, aby vydržela
zatížení nepřetržitého, každodenního používání.

Technická data
Model

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

Motor
Model

Kubota D1005

Typ
Max. výkon
Zdvihový objem

3válcový kapalinou chlazený vznětový motor
HP

26

cm3

1001

Startování

systém s rychlým žhavením, startování klíčkem

Rozměry
Délka

mm

2220

Šířka s žacím ústrojím

mm

1854 (boční výhoz) /1604 (zadní výhoz)

Šířka bez žacího ústrojí

mm

1460

Výška s ROPS

mm

1915

Výška bez ROPS

mm

1555

Rozvor l

mm

1410

Rozchod (vpředu/vzadu)

mm

975/1150

Rozměr pneumatik (vpředu/vzadu)

15 × 6,0 − 6 / 26 × 12,0 − 12

Hmotnost
Bez žacího ústrojí, bez paliva

kg

771

Pojezd a převodovka
Převodovka

2 hydrostatické motory

Ovládání pojezdu (vpřed/vzad)
Pojezdová rychlost (vpřed/vzad)

2 ruční páky
km/h

Brzdy

0−15,0 / 0−8,3
hydraulické kotoučové

Hnací hřídel
Typ

kloubový hřídel

Typ spojky

vícekotoučová spojka v olejové lázni

Brzda hnacího hřídele

jednokotoučová brzda v olejové lázni

Žací ústrojí
Model

RCK60P-326Z-EU/RCK60R-326Z-EU

Zdvih žacího ústrojí

hydraulický

Typ ústrojí

svařované

Hloubka

mm

140

Tloušťka ocelového skeletu

mm

4,2; 4,6

Ochranna „Antiscalp“
Šíře záběru

opěrná kolečka
mm

1500

mm

25−125

Počet nožů
Výška sečení
Postup při zavěšení žacího ústrojí
Obvodová rychlost nožů
Nastavení sedadla

3
výkyvný závěs
3775 m/min; 63 m/sec
jedním dotykem (váha, opěrky, sedadlo a bederní opěrka)

Podlaha u řidiče

rovná

Vypínání motoru

vypnutím klíčku

Objem palivové nádrže

45 l − 2 nádrže

Akumulátor

12 V

Alternátor

14 V/14 A

Teploměr chladicí kapaliny

standardní

Počitadlo provozních hodin

standardní

Ukazatel stavu paliva v nádrži

elektronický

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska
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