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G2160 - dlhšia životnosť, vylepšená 
ľahkosť prevádzky robí Kubotu jedným z 
lídrov medzi záhradnými traktormi. 

Predstavujeme Vám novú Kubotu G2160. 
Tento traktor Vás určite nesklame ani pri 
tom najťažšom profesionálnom zaťažení. 
Podporený kvalitou Kubota motorov, kval-
itnou prevodovkou, HST a elektronick-
ým servoriadením, nová G2160 vydáva 
náramnú silu, dlhšiu trvácnosť a jedinečný 
výkon.

Profi traktorová kosačka Kubota s naftovým motorom s výkonom 21 HP

kosačka s dieselovým motorom
profesionálne kosenie 
výkonný trojvalcový motor chladený kvapalinou 
záber kosenia 122 cm alebo 137 cm 
pohon kosy kardanom 
brzdiaci systém nožov 
bočné vyhadzovanie trávy
hydro pohon vpred 0-15 km/h, vzad 0-6 km/h
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  Špecifikácia

Pohon remeňom
Na rozdiel od konvenčných 
kosačiek ktoré využívajú 
jednoduchý V hnací 
remeň, Systém dvojitého 
hnacieho remeňa u Kuboty 
poháňa(riadi) dve odd-
elené čepele kosy bez 
obtáčania.

Hydrostatická prevo-
dovka (HST)
Ovláda sa jednoducho po-
mocou jedného kolísavého 
pedálu, s ktorým sa ri-
adi chod vpred i vzad.  
Toto umožňuje G2160 
maximalizovať trvácnosť 
a minimalizovať stratu 
výkonu počas jednoduchšej 
a ešte tichšej práce stroja.

Jednoduché hydrau-
lické zdvíhanie kosy 
Veľmi jednoduché nas-
tavenie výšky kosy bez 
opustenia sedadla vodiča 
jedným kolečkom.  

Hydraulická kosa/Zdvih 
náradia, nástrojov
Kosa je kvôli lepšiemu ov-
ládaniu hydraulicky zdvih-
nutá a spustená dolu bez 
opustenia sedadla. Hydrau-
lický systém je tiež využitý 
pre ľahšie dvíhanie pred-
ného rozmetávača snehu, 
čepelí nožov a zametacích 
nástrojov.

Podvozok 
Pevnosť konštrukcie stro-
ja je vylepšená vďaka 
jedinečnému podvozku 
s rebrinovým rámom. 
Výnimočne tuhý pod-
vozok, vyrobený z lis-
ovanej ocele, torzná 
stabilita(pevnosť v krute) 
aj v tých najextrémnejších 
podmienkach.

Elektronické servoria-
denie 
Elektronické servo-
riadenie kontrolované 
mikropočítačom jeho ria-
diaci systém je citlivý na 
rýchlosť, ktorý umožní 
precíznu kontrolu Vášho 
traktora. Elektrický motor 
sa automaticky zapojí pri 
otočení kolesa pre lepšie a 

jednoduchšie riadenie.

Pohon kardanom
Hnacie ústrojenstvo po-
honu prevodovky a kosy 
zabezpečuje kardanový 
hriadeľ. Sila z motora môže 
byť priamo prenesená z 
motora do prevodovky cez 
hriadeľ, a z prevodovky na 
kolesá prostredníctvom 
liatej skrine prevodovky 
koncovým ozubeným 

kolesom. Toto umožňuje G-Sérii maximalizovať trvácnosť a 
minimalizovať stratu výkonu počas jednoduchšej a ešte tichšej 
práce stroja.

Žací stroj 
Na G2160 môžš byť pripe-
vnený závesný typ kosy s 
bočným vyprázdňovaním. 
Tento závesný typ kosy 
šírky 122 cm a 157 cm  
zaťažuje váhou kolesá 
traktora a dodáva zvýšenú 
hnaciu silu.
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Vysoko odolný Dieslový motor chladený vodou
Tento tichý kompaktný, kvapalinou chladený dieslový motor produkuje silu 21 koní, spoľahlivý výkon aj pri tých 
najťažších prácach. Vysoký krútiaci moment, dlhá životnosť a nízka údržba dieslového motora zabezpečuje výkon pri 
každej ťažkej práce. Efektívne priestranná palivová nádrž- G-séria je vybavená objemnou nádržou s kapacitou 22 litrov. 
Toto všetko doplnené s motorom Kuboty Vám umožní dokončiť celodennú prácu bez zastavenia kvôli natankovaniu. 

Komfort

Pripojiteňosť
Kosu   je možné nasadiť či 
odpojiť za minútu. Práca 
bude dokonale vykonaná 
Vami samými bez použitia  
nástrojov.

Sedadlo
Luxusne vyvýšená zadná 
časť stroja, závesné sedad-
lo je ľahko nastaviteľné na 
to, aby vyhovelo vodičovi 
akejkoľvek váhy. Jediným 
dotykom  je možné sedad-
lo nastaviť či odpojiť. 
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Technické údaje
motor

model Kubota D782-E

typ motora vodou chladený 3-valec

objem valcov 778 cm3

výkon 15,8 kW / 21 HP 

objem pal. nádrže 22 litrov

rozmery

dĺžka 1980 mm

šírka 1002 mm

výška 1160 mm

rázvor kolies 1280 mm

rozchod

vpredu 825 mm

vzadu 780 mm

hmotnosť

bez kosy 255 kg

pneumatiky

predné 16x6,5-8

zadné 23x10,5-12

prevodovka

typ hydrostatická

rýchlosť vpred/vzad 0-15 km/h / 0-6 km/h

zapojenie hnacej hriadele napínač remena

pohon žacieho stroja kĺbový hriadeľ

riadenie el. servoriadenie

polomer otáčania 2,05 m

koncový pohon predný ozubený pohon

výbava

podlaha u vodiča plochá

regulácia polohy sedadla štandartná výbava

odpruženie sedadla štandartná výbava

ukazovateľ paliva štandartná výbava

počítadlo motohodín štandartná výbava

záves na vozík štandartná výbava

nadštandartná výbava predný vývodový hriadeĺ, 
predný 3-bo. záves, kabína s 
kúrením, výbava pre cestnú 
premávku, 

Technické údaje žacieho stroja
šírka záberu 122 cm / 137 cm

systém kosenia vyhadzovanie trávy na stranu

pohon nožov klinový / 6-hranný remeň

zdvih hydraulický

montáž žacieho stroja rýchlomontáž

výška kosenia 25-102 mm

nastavenie výšky kosenia regulátorom

počet polôh nastavenia výšky 7

počet nožov 3

smer otáčania nožov 2 v a 1 proti smere hodín

min. ø nepokosenej plochy 1,1 m

svetlá výška zdvihnutej kosy 140 mm  

Príslušenstvo
deflektor

radlica

snežná fréza

zametací kartáč

rozmetadlo, posyp

mulčovač


