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Proﬁ traktorová kosačka Kubota s naftovým motorom s výkonom 13,5 HP
Vďaka profesionálnej konštrukcii a ľahkej obsluhe Vám umožní
záhradný traktor GR 1600 dosiahnuť profesionálne výsledky.










kosačka s dieselovým motorom
profesionálne kosenie
výkonný
dvojvalcový
motor
chladený kvapalinou
záber kosenia 107 cm
pohon kosy kardanom
brzdiaci systém nožov
zber stredovým tunelom
kôš 350 litrov
hydro pohon vpred 0-10 km/h,
vzad 0-5 km/h

záber



107 cm
výkon

10,0 kW
13,5 HP

Doprajte Vášmu trávniku pôsobivý vzhľad – prvýkrát a
potom stále znovu.
Potešte sa Vašim udržovaným a krásnym trávnikom, dosiahnutým pomocou
záhradného traktoru GR 1600. Elegantný
design, dynamický tvar karosérie so vstavaným zberným košom na trávu Vás nadchne. Oveľa dôležitejšie ale je, že tento
ľahko ovládateľný traktor so špičkovým
výkonom umožní každému dosiahnuť pri
kosení také výsledky, ktoré záhradu jednoducho skrášlia.
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Design
Tvar a funkcia sú proste neodolateľné
Každý, kto má zmysel pre štýl, ocení premyslený design záhradného traktoru GR 1600. Užívateľské
výhody ako plynové podpery zdvíhania žacieho ústrojenstva, robustná hydrostatická prevodovka,
zberný kôš na trávu so zadným vyprázdňovaním a bezporuchový pohon hriadeľa zaručujú, že GR
1600 môže bez problémov ovládať každý.

Výkon
Motor Kubota
Vďaka podstatne lepšiemu
priebehu točivého momentu motor výkonnejší
a znesie väčšie zaťaženie
než
mnohé
benzínové
motory s vyšším udaným
výkonom, a to pri omnoho
menšej spotrebe paliva.
Vďaka veľkej palivovej
nádrži s kapacitou 18 litrov
je možné s týmto strojom pracovať dlhšiu dobu bez prerušenia.
Ďalší klad je v tom, že tento naftový motor mimo sezónu nepotrebuje prakticky žiadnu údržbu. Presvedčí Vás i vynikajúca
hospodárnosť so spotrebou 1,25 l/hod.

Hydrostatická prevodovka (HST)
Spoľahlivá a robustná hydrostatická
prevodovka
ﬁrmy Kubota je ľahko
ovládateľná jedným pedálom a umožňuje maximálnu pojazdovú rýchlosť 10
km/hod.

Veľký zberný kôš na
trávu
Veľký zberný kôš na trávu
s kapacitou 350 litrov je
neuveriteľne robustný, pritom ale ľahko ovládateľný.
Vďaka tomu je možné
prevádzať
kosenie
po
dlhšiu dobu bez nutnej
prestávky na vyprázdnenie
zberného koša.

Pohon kĺbovým
hriadeľom
Prenos výkonu u záhradného traktora GR 1600
prebieha inak, ako u
benzínových
trávnych
kosačiek, ktoré používajú
opotrebiteľné
klinové
remene, a síce pomocou
kĺbového hriadeľa – tak,
ako u každého profesionálneho stroja. Tento systém spoločne so spojkou hnacieho hriadeľa
v olejovej kúpeli zabezpečujú bezporuchovú prevádzku.
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Komfort

Pohodlne sa posaďte a užívajte si prácu
Záhradný traktor GR 1600 Kubota je obdivuhodne pohodlná a pre každého ľahko ovládateľná. Rovná podlaha u vodiča ponúka dostatok miesta pre nohy, a tým bráni skorej únave. Naviac máte vďaka ľahko čitateľnej prístrojovej doske (Easy checker) s integrovaným
ukazovateľom stavu paliva z miesta vodiča optimálnu kontrolu nad strojom.

Pracovný priestor
Pre
zabezpečenie
čo
najpohodlnejšej obsluhy ,
ponúka pracovný priestoro
GR1600
neobmedzený
priestor pre vaše nohy.

Sedadlo
Špeciálne
tvarované
a
štedro čalúnené luxusné
sedadlo robí dlhé hodiny
práce oveľa pohodlnejšou
záležitosťou.

Ovládanie zdvihu kosy
Pohodlné ovládanie zdvihu
kosy spôsobuje, že zdvíhanie i klesanie žacieho
ústrojenstva je hračkou.

Držiak nápojov
Držiaky nápojov už nie sú
viac určené iba pre autá.
Teraz si so sebou môžete
vziať váš obľúbený nápoj
na občerstvenie pri práci s
GR1600.

Kosenie
So záhradným traktorom GR 1600 môžete pracovať ako profesionál
Žacie stroje GR 1600 zaručujú najvyšší výkon. Sú konštruované podobne a pracujú s obdobnými výsledkami kosenia a zberu trávy ako
naše žacie stroje, určené špeciálne pre profesionálne použitie. Vďaka užívateľským výhodám nepotrebujete byť profesionál, aby ste
mohli využívať všetky ponúkané výkonnostné možnosti. Výkon žacieho stroja o zábere 107 cm je enormný. Naviac je možné kosiť aj
vysokú a silnú trávu. Zberný kôš na trávu s kapacitou 350 litrov sa ľahko vyprázdňuje a je rýchlo demontovateľný bez použitia veľkej
sily. V rámci príslušenstva na objednávku je v ponuke deﬂektor, ktorý umožňuje tiež kosenie bez zberu trávy.
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Nastavenie výšky kosenia
Nastavenie výšky kosenia je ľahko na dosah a
pomáha nastaviť žacie
ústrojenstvo po malých
krokoch, takže je možné
dosiahnuť široké spektrum
výsledkov kosenia.

Čistenie kosy
Potrebujete vyčistiť kosu?
Nie je to žiadny problém
pre prírubu určnú na takéto čistenie. Jednoducho
iba napojte hadicu na túto
prírubu a spustite vodu pre
super rýchle vyčistenie.

Šesťhranný remeň
Pre zredukovanie náročnosti údržby a časových
prestojov, žacie ústrojenstvo je vybavené s ultratrvácnym
šesťhranným
remeňom.

Zberný kôš
Pohodlný
samostatnou
pákou ovládateľný zberný
kôš vám pomáha vysypať
trávu rýchlo a bez opustenia sedadla.
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Technické údaje žacieho stroja

motor

D782

šírka záberu

107 cm / 42”

typ motora

vodou chladený 2-valec

montáž žacieho stroja

rýchlomontáž

výkon

10 kW / 13,5 HP

výška kosenia

25-102 mm

objem pal. nádrže

18 litrov

nastavenie výšky kosenia

regulátorom

prevodovka

hydrostatická

počet polôh výškového nastavenia

11

pohon prevodovky

kĺbový hriadeľ

počet nožov

3

rýchlosť vpred/vzad

0-10 km/h / 0-5 km/h

brzda

externá

Príslušenstvo

spojka hnacej hriadele

lamelová v olejovom kúpeli

deﬂektor

pohon žacieho stroja

kĺbový hriadeľ

radlica

podlaha u vodiča

plochá

snežná fréza

regulácia polohy sedadla

vertikálny posun

zametací kartáč

ukazovateľ paliva

štandartná výbava

počítadlo motohodín

štandartná výbava

easy checker

štandartná výbava

riadiaci sysrém kosy

štandartná výbava

riadiaci systém pohonu

štandartná výbava

brzda nožov

integrovaná

vypnutie kosy pri otvorenom koši

štandartná výbava

objem zberného koša

370 litrov

nadštandartná výbava

tempomat, deﬂektor

dĺžka

2710 mm

šírka

1110 mm

výška

1190 mm
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