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Komfortný, s výrazným designom a vybavený 
početnými funkciami, používanými pri profe-
sionálnych strojoch, prevyšuje model GR 2100 
všetky ostatné žacie traktory svojej triedy.

Profi  traktorová kosačka Kubota s naftovým motorom s výkonom 21 HP

Pokiaľ sa týka profesionálnych výsledkov, je Kubota GR 2100 
neprekonateľná.

kosačka s dieselovým motorom
profesionálne kosenie 
výkonný trojvalcový motor chladený kvapalinou 
záber kosenia 122 cm 
pohon kosy kardanom 
brzdiaci systém nožov 
zber stredovým tunelom 
zberný kôš 450 litrov 
pohon vpred 0-13 km/h, vzad 0-6 km/h




















122 cm

záber

15,5 kW
21,0 HP

výkonsystém
riadenia

Ohromujúci výkon 
Maximálny komfort 
Elegantná konštrukcia 
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   Design

Perfektná vyváženosť tvaru a funkcie
Ako správny profesionál viete, že Vami odvedená práca musí vždy zabechať dobrý dojem. A presne to dosiahnete pomo-
cou traktorovej kosačky Kubota GR 2100. A ešte o krok ďalej dôjdete s modelom GR 2100. Ponúkame elegantný design 
v spojení s ojedinelou technológiou.

Motor Kubota
Vývoj a konštrukcia vynika-
júcich motorov má vo fi rme 
Kubota dlhoročnú tradíciu. 
Na základe toho bol model 
GR 2100 vybevený trojval-
covým, kvapalinou chlad-
eným naftovým motorom 
o výkone 21 HP. Tento mo-
tor s veľkým točivým mo-
mentom zaručuje prácu v 

náročných podmienkach a kosiť aj vysokú a silnú trávu.

   Výkon

Veľmi robustný pohon 
kĺbovým hriadeľom
Na rozdiel od žacích 
traktorov s benzínovým 
pohonom, ktoré používajú 
opotrebiteľný klinový 
remeň, je pri modeli GR 
2100 prenos sily riešený 
cez kĺbový hriadeľ, rovna-
ko ako pri každom pro-
fesionálnom stroji. Tento 

systém pohonu spoločne s hnacou spojkou v olejovej kúpeli 
pracuje presne a spoľahlivo.

Systém riadenia Glide Steer
Vďaka vybaveniu revolučným riadiacim 
systémom môže žací traktor prevádzať aj 
najostrejšie zákruty. Nepokosený zostáva 
okruh veľkosti len 110 cm. 
Vďaka našemu jedinečnému 
systému Glide Steer je možné 
veľmi rýchlo pokosiť trávu 
okolo stromov, kríkov a in-
ých prekážok, takže odpadá 
nutnosť niekoľkonásobnej ma-
nipulácie so žacím traktorom. 
Naviac je tráva chránená, 
pretože zadné vnútorné koleso 
sa pri jazde do zákruty voľne  
otáča.

Najvyššia kvalita strihu, efektívna prevádzka – to sú dve ro-
zhodujúce kritériá pre náročných profesionálnych užívateľov 
pri výbere žacieho traktora. Vďaka systému riadenia Glide 
Steer, systému priameho vyhadzovania trávy, naftovému, kva-
palinou chladenému motoru s výkonom 21 HP a rafi novanej 
konštrukcii ponúka Kubota GR 2100 najvyššiu výkonnosť pri 
kosení a vynikajúcu kvalitu strihu. Vyskúšajte Kubotu GR 2100 
– sami zistíte, že tento stroj spĺňa aj extrémne nároky. 1 Pri jazde vpred presvedčí 

GR 2100 maximálnou trak-
ciou vďaka náhonu na všetky 
kolesá kolesá 4x4, hlavne na 
extrémne šikmom teréne.

2 Pretože sa voľne otáča, 
nemôže zadné vnútorné 
koleso poškodiť trávu. 
Akonáhle sa predné 
kolesá opäť dostanú 
do priameho smeru, 
zapne sa znovu po-
hon na všetky štyri 
kolesá 4x4.

3 Pri veľmi ostrých 
zákrutách je možné 
natočiť obidve predné 
kolesá o 70°, pričom sa 
pri otočení volantom na 
maximum vnútorné zadné 
koleso voľne otáča.

Hydrostatická prevo-
dovka

 Spoľahlivá a robustná hy-
drostatická prevodovka od 
fi rmy Kubota umožní jed-
noduché ovládanie jedným 
pedálom a ponúka max-
imálnu pojazdovú rýchlosť 
13 km/hod.

najostrejšie zákruty. Nepokosený zostáva 

 Pri jazde vpred presvedčí 
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                                                 Komfort

Servoriadenie na 
poháňanej prednej 
náprave 
Veľmi ľahký chod servoria-
denia a s ním spojená ex-
trémne ľahká ovládateľnosť 
znižujú stupeň únavy obs-
luhy. Z tohto dôvodu môže 
stroj GR 2100 obsluhovať 
prakticky každý.

Odpružené sedadlo a 
rovná podlaha u vodiča
Veľké a pohodlné sedadlo 
vodiča spolu s paralelnými 
pružinami ponúka možnosť 
variabilného nastavenia 
pre každého vodiča, a tým 
maximálny komfort. Pries-
tor pre vodiča poskytuje 
dostatok miesta pre nohy a 
znižuje tak únavu vodiča.

Obsluha koša
Zberný kôš s objemom 450 
litrov je možné pohodlne 
vyprázdňovať  a v krátkom 
čase bez použitia veľkej 
sily demontovať. V rámci 
príslušenstva na objed-
návku je v ponuke defl e-
ktor, ktorý umožňuje tiež 
kosenie bez zberu trávy.

Nastavenie výšky
Centrálne nastavenie výšky 
kosenia od 25 až do 102 
mm v 11 polohách priamo 
so sedadla vodiča.

Náš systém priameho vyhadzovania trávy zaručuje dosiahnutie profesio-
nálnych výsledkov pri kosení.
Náš systém priameho vyhadzovania trávy je známy svojou vysokou výkonnosťou, 
preto je logické, že sme týmto systémom vybavili tiež žací traktor GR 2100. Na ro-
zdiel od konkurenčných modelov s 3 žacími nožmi a bočným vyhadzovaním, ktoré 
pracujú pomocou turbíny, je tráva systémom priameho vyhadzovania  efektívne 
pokosená a odvádzaná rovno do zabudovaného zberného koša na zadnú stranu 
stroja. Žací stroj so šírkou záberu 122 cm nemá na žiadnej strane vyhadzovaciu 
šachtu a preto je možné kosiť trávu v oboch smeroch až do kraja.  Ako správny pro-
fesionál viete, že Vami odvedená práca musí vždy zabechať dobrý dojem. A presne 
to dosiahnete pomocou žacieho traktora GR 2100. A ešte o krok ďalej dôjdete s 
modelom GR 2100: ponúkame elegantný design v spojení s ojedinelou technoló-
giou.

                                                 Kosenie

Nastavenie výšky kose-
nia
Nastavenie výšky kose-
nia 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 také-
to čistenie. Jednoducho 
iba napojte hadicu na túto 
prírubu  a spustite vodu pre 
super rýchle vyčistenie.

 Šesťhranný remeň   
Pre zredukovanie náro- 
čnosti údržby a časových 
prestojov, žacie ústrojen-
stvo je vybavené s ultra-
trvácnym šesťhranným 
remeňom. 

 Zberný kôš   
Pohodlný samostatnou 
pákou ovládateľný zberný 
kôš vám pomáha vysypať 
trávu rýchlo a bez opuste-
nia sedadla. 
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Technické údaje
motor

model Kubota D782

typ motora vodou chladený 3-valec

objem valcov 778 cm3

výkon 15,5 kW / 21 HP

objem pal. nádrže 18 litrov

rozmery

dĺžka 2880 mm

šírka 1280 mm

výška 1230 mm

rázvor kolies 1280 mm

rozchod

vpredu 825 mm

vzadu 800 mm

pneumatiky

vpredu 16x7,5-8

vzadu 223x10,50-12

hmotnosť

s kosou a zberným košom 500 kg

prevodovka

typ hydrostatická, pohon 4x4

pohon prevodovky kĺbový hriadeľ

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

brzda externá

spojka hnacej hriadele lamelová v olej. kúpeli

pohon žacieho stroja kĺbový hriadeľ

výbava

posiľnovač riadenia štandartná výbava

podlaha u vodiča plochá

regulácia polohy sedadla vertikálny posun

odpruženie sedadla paralelné sútyčie

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

nadštandartná výbava tempomat, defl ektor

zberný kôš

objem zberného koša 450 litrov

vyprázdňovanie zberného koša manuálne

materiál plast/kov

Technické údaje žacieho stroja
šírka záberu 122 cm / 48”

systém kosenia priame vyhadzovanie trávy

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 11

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
defl ektor

radlica

snežná fréza

zametací kartáč


