
SEKAČKA S N LOVÝM OLOM EM OT ČENÍ

ZD1211
Nová sekačka Kubota ZD1211 s nulovým poloměrem otáčení byla navržena tak, aby 
odrážela úroveň profesionálních požadavků na kvalitu, výkon, komfort a robustnost.
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SKELET SEČENÍ SE ZADNÍM VÝHOZEM

SKELET SEČENÍ
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bo m o m
Pro speciální aplikace zvolte boční řezací plošinu, 
která může být také vybavena mulčovací sadou.

o á mul o a a a
ol t l

Sada pro mulčování byla kompletně přepracována, 
aby vytvořila extrémně jemné broušení 
a rovnoměrně ji rozložila na trávník. Výsledkem je 
dokonalý trávník, čistý a jednotný. Sada pro
mulčování lze namontovat jak na zadní výdech 
žacího ústrojí, tak na boční výdech žacího ústrojí.

140 mm o  

a m o m
Zadní vyhazování vytváří rovnoměrný proud 
vzduchu, který zajišťuje vysunutí celé řezané 
trávy. K dispozici je také volitelná sada pro 
mulčování.

Mulčovací sada

Mulčovací sada



Navrženo pro lepší žací výkon 
a výjimečné jízdní vlastnosti.

Nová přístrojová deska využívá tekuté krystaly
Velký LCD displej, největší v této kategorii strojů, zajišťuje pro obsluhu za 
každých podmínek přehled a kontrolu funkce stroje. Uspořádání kontrolek a 
přístrojů hlídá a signalizuje zapnutí sečení, tlak oleje, teplotu chladící kapaliny,
množství paliva 
a elektrický okruh.
Přepnutím se zjistí 
počet Mth, otáčky 
motoru a dobu do 
pravidelné servisní 
kontroly.

Nové uspořádání 
ovladačů

Nastavovací kolečko výšky řezu v dosahu 
levé ruky v kombinaci s nožním pedálem 
zdvihu skeletu sečení zajistí rychlou reakci. 
6 pozic fixuje sečení ve výškách 
25 – 125 mm.

Nové nízkoprofilové 
pneumatiky
Zadní pneumatiky s nízkým profilem 
podstatně zlepšují stabilitu a zajišťují lepší 
trakci na travnatém podloží. Široké 
pneumatiky chrání trávník před poškozením.

Výjimečná stabilita
Středově umístěný skelet sečení zlepšuje 
stabilitu stroje. V kombinaci se širokou 
přední nápravou, širokými zadními pneuma- 
tikami, a hlavně palivovou nádrží umístěnou 
těsně nad zadními koly a pod sedačkou 
optimalizuje rozložení hmotnosti a dovoluje 
obsluze práci v extrémních podmínkách.



Ve spojení s hydrostatickou
převodovkou Kubota HST
dosahuje model ZD 
maximálního výkonu při 
práci. Bezřemenová
konstrukce pohonu 
převodovky prodlužuje 
servisní intervaly 
a podstatně snižuje 
náklady.

o á o lá á
Nová konstrukce ovládacích pák HST zvyšuje dispoziční prostor pro nohy 
a umožňuje výběr nastavení i pro obsluhu s vyšším vzrůstem.

o a ta l r a
o lá a á
Tyto třípolohové páčky umožňují nastavit optimální 
úroveň ovládací síly pro osobní pohodlí obsluhy.

ar o a br a
Umístěná na rovné platformě podlahy a ovládá 
se jednoduše nohou. Obě ruce zůstávají na 
pákách HST.

raul
l tu

Dva nožní pedály zdvihu sečení (nahoru/dolů) 
zaručuje okamžitou reakci obsluhy na 
eventuální překážky na sečené ploše bez 
nutnosti zastavit sekačku.

a ta t l á á ra a
á tu á

Máte na výběr mezi dvěma konfiguracemi
nastavení přední nápravy pro maximální pohodlí 
a výkon sečení. Kyvné nastavení – pro flexibilní 
práci, nebo tuhé 
nastavení - pro
pravidelné sečení 
v tvrdých podmín-
kách.

a tro
Pohon sečení kardanovým
hřídelem zajišťuje maximální
hladký přenos energie od
motoru k žací jednotce. To vše
nabízí větší spolehlivost a
menší náklady na údržbu.

Originál
motor
Kubota

r ál o o a Kubota

kyvná pozice zajistí
kvalitu práce na svahu

lo motor a o o a
Kubota
S více než 25 miliony kusů motorů, vyrobených od roku 1922 je Kubota 
uznávána po celém světě pro svoji kvalitu a spolehlivost, výkon, minimální 
hlučnost a ekologickou zátěž. Vyhlášená je u Kuboty rovněž ekonomika 
provozu. To vše zvyšuje produktivitu práce a pomáhá udržovat travnaté 
plochy ve vynikajícím stavu.



Vše je navrženo s ohledem na pohodlí 
obsluhy a produktivitu práce.

Nová pohodlnější
sedačka
Díky této sedačce se snižuje únava 
obsluhy. Nastavitelné područky, bederní 
opěrka a nové polstrování poskytuje
vysokou úroveň komfortu. Sedačku 
můžete nastavit podélně a najít ideální 
pozici a zůstat produktivní po celý den.

Čelní pneumatiky se 
sníženým opotřebením
Přední hladké pneumatiky pomáhají snižovat náklady provozu stroje.

Nový design
odkládacích prostorů
Více úložných prostorů, 
2 odkládací místa na
nápoje, a to vše 
v dosahu obsluhy.



o lo b o t rám
Bezpečnostní rám splňuje novou normu SO21229. Dá se 
jednoduše sklopit při ukládání nebo přepravě sekačky.

r t m Kubota u a u
r bu

utinní údržba nebo kontrola nožů u sečení je díky 
inovovanému zvedacímu systému velmi rychlá a snadná. 
Pouze pomocí otáčení jedné páky dojde k rychlému 
zvednutí přední části. 
ZD1211.

a tu o o a motoru
ací ústrojí ZD1211 má prodloužený servisní interval. Z tohoto důvodu je v podlaze 

servisní otvor pro snadnou kontrolu převodovky sečení. Velký úhel otevření krytu 
motoru umožňuje snadný přístup k filtrům, kontrole oleje v motoru a celkové údržbě.



1875 (boční výhoz) / 1600 (zadní výhoz)mm

1510mm

2000mm

1064mm

1440mm

26 × 12.00 – 16 nízkoprofilové trávníkové
0 – 17.0km/h

boční / zadní vyhazování, volitelné mulčovací zařízení
svařovaná konstrukce

140

po 6 mm

4.2mm

mm

kloubový hřídel

cm

mm

mm

152

otočné kolečko z místa obsluhy
 25 – 127

3

standard (integrované)

Kubota D1105

standard
1123

18,5 kW (25 HP)

cm³

kW (PS)

2260mm

15 × 6.50 – 8, odolné proti propíchnutí, hladké

1210mm

0 – 8.5km/h

2x napínací, x pevné

kyvná / pevná (změna bez použití nářadí

komfortní sedadlo s vysokým opěradlem s nastavením sklonu a nastavitelnou bederní opěrkou
D displej (provozní hodiny, přívod paliva, teplota vody, napětí baterie, servisní interval atd.)

Model

Motor

ozvor

790kgHmotnost s žacím ústrojím bez paliva

9 (2 propojené nádrže)K   

 

ozchod

hydrostatická
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Model

Výkon
válcový kapalinou chlazený diesel Typ

Objem
ndikátor opotřebení vzduchového filtru

elková délka
elková šířka

bez žacího ústrojí
elková výška OPS

1640OPS složené mm

Vpředu
Vzadu
Vpřed
Vzad

 
Skelet sečení
Směr vyhazování

Výška skeletu sečení
Skelet sečení - tloušťka oceli

hydraulické zvedání, ovládání pomocí nožního pedáluZdvih sečení
Pohon sečení
Kladky sečení 

Nastavení výšky sečení
Výška řezu
Nastavení výšky řezu
Počet nožů

ířka záběru

vzadu
vpředu

ZD1211

včetně žacího ústrojí

standard
76O   

    
sklopnýROPS

Techni  

ro ce si vyhrazuje právo z nit speci ikace ez p e chozího upozorn ní  ato ro ura je 
ur ena pouze pro popis  a o rázcích se e zo razit o ate n  vy avení ne o p íslu enství 
pro je notliv  ze  al í in or ace o záruce  ezpe nosti p i provozu a speci ikacích získáte o  
sv ho istri utora u ota

Kubota 
originální díly
pro 
maximální 
výkon, výdrž 
a bezpečnost
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