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K U B O TA Z E R O - T U R N K L I P P A R E

Z122R

Den ultimata zero turn klipparen som kombinerar kvalitet, elegans,
komfort och prestanda.

Vi presenterar HELT NYA Z122R
W
med 42"klippaggregat.

Med nya Z122R kan du manövrera in och ut ur trånga
utrymmen smidigt och enkelt samtidigt som klipparen
levererar den kraft du behöver för att utföra jobbet
snabbt och effektivt. Med genomtänkt ergonomi och
hög komfort kan du arbeta effektivt hela dagen.

Z122R med noll vändradie
för överlägset bästa resultat.
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*Kontakta din Kubotarepresentant för mer information

KOMFORT, ELEGANS
OCH ENKEL MANÖVRERING
Det finns mycket att gilla med Z122R. Från dess bekväma
ergonomiska design till dess elegans och smidighet, denna
attraktiva och hårt arbetande klippare har konstruerats för att göra
gräsklippning så enkel som möjligt.
STANDARD ROPS
För din säkerhet är Z122R
standardutrustad med
ROPS störtbåge i full höjd.

SPAKAR FÖR SMIDIG KÖRNING
Dubbla körspakar ger den smidiga
och exakta kontroll du behöver
för allra bästa arbetsresultat vid
klippning runt träd och rabatter.
Spakarna kan justeras för bästa
komfort.

FÖRVARINGSBOX
För verktyg, dryck mm.

SKJUTBAR STOL 10 CM
Förarstolen kan skjutas
fram eller bak 10 cm för din
personliga komfort.

KOMFORT / BEKVÄMLIGHET / STIL
HÖGT RYGGSTÖD

BRED PLATTFORM

MUGGHÅLLARE

Mjuk och rymlig, stolen med högt
ryggstöd låter dig jobba bekvämt
under de längsta arbetsdagar

Det finns gott om benutrymme på den
breda plattformen vilket gör det lätt att
kliva på och av maskinen.

En svalkande dryck inom
räckhåll i mugghållaren.

LÄTT ATT KÖRA

UNDERHÅLL

JUSTERA KLIPPHÖJDEN
I SMÅ STEG, 6,5 MM

ERGONOMISK LAYOUT
AV REGLAGEN

INGA SMÖRJPUNKTER

Med en enkel vridning på reglaget
ställs klipphöjden in i små steg om
6,5 mm.

Alla reglage är praktiskt
placerade för snabboch enkel
och användarvänlig åtkomst.

Frånvaro av smörjpunkter betyder
enklare underhåll och minskat
servicebehov.

ENKELT UNDERHÅLL AV
MOTORN
Luft och oljefilter nås lätt utan att
några skyddsplåtar behöver tas bort.

TVÄTTHÅL
Anslut vattenslangen för
enkel avspolning
av vått gräs
under klippkåpan

NÄR PRESTANDA RÄKNAS...
Den kraftfulla motorn, robusta transmissionen
och den starka ramen på Z122R gör att du lugnt
och tryggt kan ta dig an de tuffaste jobben.

KRAFTFULL MOTOR
Kraft och vridmoment är det
som utmärker den
2-cylindriga motorn i Z122R.
Vilket klippjobb det än är
kan du räkna med att V-Twin
motorn levererar kraft när du
behöver den som mest.

BREDA DÄCK
Breda däck ger bättre
dragkraft och lägre marktryck
vilket skyddar din gräsmatta.

ROBUST TRANSMISSION
Den hydrostatiska
transmissionen (HST) överför
enastående kraft och
effektivitet till drivhjulen.

KRAFTIGT SVETSAT KLIPPAGGREGAT
Det stabila klippaggregatet ger ett professionellt klippresultat. Om du
önskar dig allra bästa finish så ger det här klippaggregatet resultatet du söker.

11,5 CM LÅGT
KLIPPAGGREGAT
Det 11,5 cm låga klippaggregatet
med 107 cm klippbredd ger
effektiv gräsklippning. Det
resulterar i snabbare och bättre
klippkvalitet.

SIDOUTKAST

MULCHERKIT (TILLVAL)
MULCHKLIPPARE

Ett mulcherkit finfördelar gräset och producerar
ett ännu finare resultat utan strängar eller högar
av klipprester.

Specifikationer
Modell
Motor

Z122R

Kawasaki Bensin, luftkyld V-Twin

Typ
Motoreffekt

kW

Cylindervolym

cm³

14,1
726

Bränsletank volym
Dimensioner

Däck

12,2

Totallängd

mm

1890

Totalbredd utan utkast

mm

1075

Totalhöjd

mm

1650

Hjulbas

mm

1235

Vikt

kg

282
11 x 4 - 5 Smooth

Fram
Bak

Hastighet

18 x 7.5 - 10 Turf

Framåt

km/h

Bakåt

km/h

0 – 10,5
0 – 6,4
OberoendeT/M

Transmission Typ
Tillverkare och modell

Hydro Gear EZT®(ZT-2200)

Remdrivning

T/M drivsystem

2 handspakar, justerbara i höjd och vinkel

Hastighetskontroll
Klippare

Parkeringsbroms system
Klippbredd

Kugglås / Handspak
107 / 42

cm / tum

Utkast

Sidoutkast (Mulchkit som tillval)

Klipphöjdområde

mm / tum

Justersteg klipphöjd

mm / tum

6 / 0,25

Klippaggregat höjd

mm / tum

114 / 4,5

Plåttjocklek klippaggregat

Ga. / mm

11 / 3,0

38 – 108 / 1,50 – 4,25

Kubota

Konstruktion

Mittmonterat

Placering klippaggregat

Parallellupphängd

Montering
Justering av klipphöjd

Vridreglage

Lyft av klippaggregat

Mekaniskt med fotpedal
Remdrivning

Drivning av klippaggregat
Antal knivar

2

Anslutning av spolslang

1

Av visartyp

Bränslemätare
Förarstol

18 tum Deluxe m högt ryggstöd

ROPS

Standard. ISO21299

PTO-koppling

Elektrisk

Mugghållare

Standard

Timräknare

Standard

Garanti

2 år

Företaget förbehåller sig rätten till ändringar i ovanstående specifikationer utan föregående
meddelande. Denna broschyr är enbart avsedd för beskrivande ändamål. En del detaljer som
illustreras i broschyren är extrautrustning och ingår ej i standardutförande.
Vänligen kontakta närmaste Kubotarepresentant för frågor om garanti, säkerhet eller
produktinformation.

Tillvalsutrustning:

Kubota original
reservdelar
för maximal
prestanda,
hållbarhet
och säkerhet

• Armstöd

• Drag

KUBOTA (U.K.) LIMITED
Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN.
Phone (01844) 268000

www.kubota.co.uk

• Mulcherkit
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