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105/122 cm

záber

15,0 HP
21,0 HP

výkon

Profesionálna kosačka s nu-
lovým polomerom otáčania 
(tzv. Zero-Turn), spájajúca 
výborné otáčacie schopnosti s 
najefektívnejšími žacími stro-
jmi Glide-Cut, vybavenými 
dvoma nožmi a zadným vy-
hadzovaním, ponúkajúca do-
siahnutie ešte vyšších pracov-
ných výkonov. 

ZERO
 TURN

360°

Profi traktorová kosačka  s naftovým motorom s výkonom 15 a 21 HP

systém

Zero
 TURN
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   Efektivita

Pohon žacích strojov kĺbovou hriadeľou
Hnacie hriadele majú stále dlhšiu životnosť. Z uvedeného 
dôvodu sme pri vývoji medzinápravových žacích strojov našej 
kosačky Zero-Turn GZD dbali na to, aby bol pohon žacích srojov 
vybavený čo najspoľahlivejšie hnacou hriadeľou s maximálne 
tichým chodom..

Hnací hriadeľ s kĺbovou hriadeľou
Prenos sily od motora k pohonu pojazdu je zaisťovaný kĺbovou 
hriadeľou.

Mokrá spojka a kotúčové brzdy v olejovom kúpeli
Dlhá životnosť vďaka mokrej lamelovej spojke. Kotúčové brzdy 
v olejovej kúpeli.

Kosa Glide Cut so zadným vyhadzovaním
Úplne iným spôsobom než ostatné kosačky so zariadením na 
zber trávy a bočným vyhadzovaním, používajúci turbínu, môžu 
naše kosačky GZD vďaka systému Glide Cut od firmy Kubota 
kosiť a pokosenú trávu odvádzať priamo do integrovaného 
zberného koša v zadnej časti.

Kompaktná a ekonomická
Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii a nízkej váhe je preprava 
kosačiek GZD veľmi ľahká. Naviac optimalizáciou rady ekonom-
ických prvkov vykazujú nízke prevádzkové náklady.

Zberný kôš s paralelným zavesením, Zdvíhací systém
Ak je kosačka vybavená hydraulickým zariadením pre 
vyprázdňovanie zberného koša v hornej polohe, (HD), je možné 
vysypávať zberný kôš v rôz¬nych výškach (0,9 m-1,8 m).
Zberný kôš
Zberné zariadenie s kapacitou 400 litrov pokosenej trávy 
umožňuje predĺžiť dobu pracovného nasadenia a zníženia počtu 
zastávok za účelom vyprázdnenia zberného koša.

Riadenie dvoma pákami
Riadenie pomocou dvoch pák prepožičiava kosačkám Zero-Turn 
GZD enormné otáčacie schopnosti.

Centrálne nastavovanie výšky kosenia   
Jednoduché nastavenie výšky kosenia z miesta vodiča.

Brzdy ovládané pedálem
Modely GZD jsou vybaveny brzdovým pedálem, který má rovněž 
funkci parkovací brzdy.

Nízke ťažisko  
Nízko uložené ťažisko kosačky GZD garantuje bezpečnosť pri 
práci.      

Systém Zero-Turn
Vďaka systému Zero-Turn a ľahko ovládateľnému riadeniu po-
mocou dvoch pák sa otočíte prakticky na mieste.

Zdvíhanie kosy
Hydraulický systém, ovládaný nožným pedálem.

Čistenie systémom Quick Clean
Vďaka čistiacemu systému sa zjednoduchší hlavne odstraňovanie 
mokrej trávy. Pomocou jednej páky vyčistíte vyhadzovaciu 
šachtu bez toho, aby ste museli opustiť sedadlo vodiča.

Veľkokapacitná palivová nádrž
Palivová nádrž s obsahom 20 litrov Vám umožní prevádzať aj 
rozsiahle  práce bez zaťažujúcich zastávok za účelom čerpania 
paliva.

Jazdná rýchlosť
Rýchlosť jazdy je 13,5 km/h. Vzhľadom k tomu, a naviac vďaka 
vysokému výkonu kosenia a dieselovému motoru s výkonem 
15/21 HP s nízkou spotrebou paliva je možné prevádzať 
každodenné práce s kosačkou Zero-Turn GZD veľmi rýchlo.

Nízke prevádzkové náklady na základe robustnej konštrukcii a bezporuchovej prevádzky

Enormný rádius otáčania našej kosačky Zero efektívna práca s našimi ústrojím Glide Cut, disponujícím dvěma nebo 
třemi noži a zadním vyhazováním: Obe tieto základné pozoruhodné vlastnosti sme spojili s radou ďaľších prvkov na 
tomto základe vyvinuli nejhospodárnější vysoce výkonnou sekačku s minimálním poloměrem otáčení - Kubota GZD. 
Díky vysoké výkonnosti, dlouhé životnosti a ergonomii není žádný div, že sekačka GZD se stala jedničkou pro profe-
sionální i privátní uživatele.

Dieselový motor Kubota
Robustný a spoľahlivý dvojvalcový GZD 15 alebo trojvalcový 
GZD 21 dieselový motor kosačky Zero-Turn s nízkou spotre-
bou paliva umožňuje dlhší pracovný výkon s nižšou spotrebou 
pohonných hmôt. Okrem toho dávajú vysoko výkonné mo-
tory kosačke silu pracovať bez problémov aj za nepriaznivého 
počasia

   Životnosť

   Ergonómia

   Výkon
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Technické údaje
GZD15 LD/HD GZD 21 LD/HD

motor

model Kubota Z602 Kubota D782

typ motora vodou chladený 2-valcový diesel vodou chladený 3-valcový diesel

objem valcov 599 cm3 778 cm3

výkon 11,2 kW / 15 HP 15,75 kW / 21 HP

objem pal. nádrže 20 litrov 20 litrov

batéria 12V /45 A pri studenom štarte/ 12V /45 A pri studenom štarte/

dynamo 15 A 15 A

rozmery

dĺžka 1285 mm 1285 mm

šírka 1200 mm 1200 mm

výška model LD/HD 1115 mm / 1345 mm 1115 mm / 1345 mm

rázvor kolies 1285 mm 1285 mm

rozchod

vpredu 770 mm 770 mm

vzadu 950/850 mm 950/850 mm

hmotnosť

s kosou a zberným košom 510/540 kg 540/580 kg

pneumatiky

predné 15x6,0-6 15x6,0-6

zadné 20,0x10-8 20,0x10-8

prevodovka

typ hydrostatická, dvojstupnová  /HST/ hydrostatická, dvojstupnová  /HST/

rýchlosť vpred/vzad 0-13,5 km/h / 0-10 km/h 0-13,5 km/h / 0-10 km/h

druh hnacej hriadele kĺbová kĺbová

pohon žacieho stroja kĺbový hriadeľ kĺbový hriadeľ

riadenie ručné, dvoma pákami ručné, dvoma pákami

polomer otáčania 0 m 0 m

parkovacia brzda systém mokrých lamelových bŕzd systém mokrých lamelových bŕzd

spojka hydraulická lamelová hydraulická lamelová

brzda spojky hydraulická jednokotúčová mokrá hydraulická jednokotúčová mokrá

zberný kôš

objem zberného koša 400 litrov 400 litrov

napĺnanie zadným stredovým výhozom zadným stredovým výhozom

vyprázdňovanie zberného koša hydraulické hydraulické 

výška vyprázdňovania max. 180 cm - model HD 180 cm - model HD 

materiál oceľ oceľ

Technické údaje žacieho stroja
šírka záberu 106 cm / 122 cm

systém kosenia priame vyhadzovanie trávy

pohon nožov klinový / 6-hranný remeň

zdvih hydraulický

montáž žacieho stroja rýchlomontáž

výška kosenia 25-102 mm / 25-127 mm

nastavenie výšky kosenia centrálnym regulátorom

počet nožov 2 -model GZD15 /3 - GZD21

svetlá výška zdvihnutej kosy 135 mm  


