
GR
TRAKTOROVÁ SEKAČKA KUBOTA

Komfortní, robustní, hydrostatická převodovka s pojezdem 4 × 4.
Se strojem GR2120 / GR2120S docílíte prvotřídních výsledků.

GR2120 / GR2120S



Model GR2120 GR2120S
Motor

Model Kubota D782-E3-GX

Typ vznětový kapalinou chlazený 3válec

Zdvihový objem m3 778

Max. výkon motoru dle SAE kW (HP) 15,6 (21,0)

Uložení motoru horizontální

Objem palivové nádrže l 18

Rozměry

Celková délka mm 2880 2000

Celková šířka mm 1280 1550

Celková výška mm 1205

Rozvor mm 1280

Rozchod kol (vpředu/vzadu) mm 825/800

Hmotnost (s žacím ústrojím a sběrným košem) kg 515 445

Rozměr pneumatik (vpředu/vzadu) 16 × 7,5 − 8 / 23 × 10,5 − 12

Převodovka hydrostatická

Pohon převodovky kloubová hřídel

Regulace počtu otáček jedním pedálem

Pojezd 4 × 4, diferenciál na přední nápravě

Pojezdová rychlost (vpřed/vzad) km/h 0−10,0 / 0−5,0

Brzda kotoučová v olejové lázni

Spojka hnací hřídele hydraulická lamelová spojka v olejové lázni

Pohon žacího ústrojí kloubovou hřídelí

Řízení Glide Steer, plně hydraulické servořízení

Podlaha u řidiče rovná

Nastavení sedadla podélné

Odpružení sedadla ano

Ukazatel stavu paliva standardní

Počítač provozních hodin standardní

Easy Checker standardní

Řídicí systém žacího ústrojí (OPC) standardní

Řídicí systém jízdního ústrojí (OPC) standardní

Brzda nožů integrovaná

Vypnutí žacího ústrojí při otevřeném sběrném 
travním koši

standardní

Sběrný koš na trávu

Objem l 450 −

Vyprazdňování manuální s plynovou vzpěrou −

Materiál, použitý na sběrný koš látka/ocel −

Zvláštní příslušenství a přídavná zařízení deflektor tempomat

Technická data

Šířka záběru mm (palce) 1220 (48)

Systém žacího ústrojí zadní vyhazování boční vyhazování

Pohon nožů klínový/šestihranný  řemen

Zdvih hydraulický

Montáž žacího ústrojí systém rychlé montáže

Výška sečení mm 25−102

Nastavení výšky sečení regulátor, centrálně z místa obsluhy

Počet pozic při nastavení výšky sečení 11

Počet nožů 3

Směr otáčení 2 ve směru hodinových ručiček a 1 proti z pohledu řidiče ve směru hodinových ručiček

Min. průměr neposečené plochy trávy cm 100

Světlá výška bez žacího ústrojí mm 135 140

Technická data žacího ústrojí

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.


