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Je veľkoplošnou kosačkou kompaktnej 
konštrukcie, ktorá v sebe spája radu výkon-
nostních pozoruhodností - sily, ovládateľnosť, 
výkonnosť, hospodárnosť a pohodlia, ktorá 
Vám umožní prevádzať rôzne kosiace práce. 
Kubota F1900 E/D má všetky vlastnosti potreb-
né pri  profesionálnom nasadení pre rýchlu 
a hospodárnu prácu. Tento stroj perfektne 
sdružuje mimoriadny pracovný výkon série  F 
s prisposobivou pohyblivosťou série G. To zna-
mená, že má optimálny výkon  tiež v úzkych 
a stiesnených pracovných priestoroch. Aby bolo 
možné splniť zvýšené požiadavky komerčných 
užívateľov  umožnujú kompaktnejšie šasi stroja 
menší polomer otáčania, pričom odolny diesel 
motor poskytuje vynikajúci výkon. Naviac bolo 
pri konštrukcii dbané na jednoduchosť  obs-
luhy a na pohodlie, ktorézákazník ocení zvlášť 
pri dlhotrvajúcej práci. Táto kosačka pre veľké 

plochy ma naviac  atraktívny vzhľad. F1900E 
je správnou odpoveďou na požiadavky hlavne 
komerčných, ale i ostatných užívateľov. 
Výsledkom nepretržitého vývoja komerčných 
kosačiek s predným kosením je séria F s 
dieselovým motorom, ktoré sa vyznačujú ešte 
väčšou silou, lepšou ovládatelnosťou a väčšou 
výkonosťou, ako doposial. Čo najrýchlejší a 
bezpečný prístup k žacím nožom je nutný.Takto 
je umožnený prístup k nožom pri ich výmene 
alebo čistení. Vďaka dvojnásobnému účinku 
volnobežnej funkcie na všetkých kolesách, hy-
draulickému zapínaniu kardanového hriadeľa, 
ktorý poháňa žací stroj a vysoko výkonému mo-
toru E-TVCS ponúka séria F všetko, čo môžete 
od komerčnej kosačky očakávať.. Vhodne zvo-
lenými doplnkami sa séria F stáva viacúčelovým 
strojom.

Profi traktorová kosačka Kubota s prednou kosačkou so záberom 137 cm


137 cm

záber

13,4 kW
18,0 HP

výkon
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Technické údaje
motor

model Kubota D722

typ motora vodou chladený diesel

počet valcov 3

objem valcov 719 cm3

výkon 13,4 kW / 18 HP

objem pal. nádrže 20 litrov

rozmery

dĺžka /s kosou/ 1880 mm /2330 mm/

šírka /s kosou/ 970 mm /1837 mm/

výška 1200 mm

rázvor kolies 850 mm

rozchod vpredu 718 mm

rozchod vzadu 775 mm

pneumatiky

vpredu 20x10-8

vzadu 16x6,5-8

hmotnosť 390 kg

prevodovka hydrostatická

pohon prevodovky model E 2x4

pohon prevodovky model D 2x4/4x4

rýchlosť vpred/vzad 0-13,5 km/h / 0-6,5 km/h

volba rýchlostí 1 pedál + tempomat

brzda kotúčová v olejovom kúpeli

spojka hnacej hriadele kotúčová v olejovom kúpeli

riadenie

riadená náprava zadná

posiľňovač riadenia nie

výbava

podlaha u vodiča plochá

regulácia polohy sedadla pákou

ukazovateľ teploty chladiča štandartná výbava

ukazovateľ paliva štandartná výbava

počítadlo motohodín štandartná výbava

uzávierka diferenciálu štandartná výbava

Technické údaje žacieho stroja
šírka záberu 122 cm/48”, 137 cm/54”

systém kosenia predná kosa

pohon nožov hriadeľ / dvojitý remeň

zdvih hydraulický

montáž žacieho stroja rýchlomontáž

výška kosenia 25-102 mm

nastavenie výšky kosenia regulátorom

Príslušenstvo
zberný kôš - 540 litrov s vysokozdvižným vyprázdňovaním

predná kosačka

radlica

mulčovač

zametací kartáč

kabína

predná hydraulika


