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Razítko prodejce nebo servisního střediska

ZD KUBOTA ZD326 – vhodný pro profesionálního uživatele

K U B O T A  D I E S L O V Ý  T R A K T O R

ZD326

■ DIESLOVÝ MOTOR KUBOTA
Dieselové motory KUBOTA jsou ceněné kvůli
dlouhé životnosti, vysoké výkonnosti, efektivitě 
a spolehlivosti. Ve srovnání s benzínovými motory
nabízejí dieselové motory KUBOTA až o 30% nižší
spotřebu paliva, vyšší krouticí moment a sníženou
tvorbu škodlivých látek. Nás dieselový motor o síle
26 HP si poradí i s nejtěžšími podmínkami a nabízí
vše, co jako profesionální uživatel požadujete.

O 30% nižší
spotřeba
paliva

Výkon 26 HP dieslový motor

Výsledek se může lišit dle nastavení motoru, výšky trávy a členitosti terénu.

Výkon 28 HP benzín. motor

BENZÍN
NAFTA

DIESELOVÁ SEKAČKA KUBOTA
ZERO TURN

ZD326

TECHNICKÁ DATA

MODEL  ZD 326
ZD326−60−EU/ZD326−60R−EU

Motor
Model Kubota D1005
Typ 3 válcový, naftový, kapalinou chlazený motor
Max. výkon 26 HP
Objem 1001 ccm 
Startování Systém s rychlým žhavením, startování klíčkem

Rozměry
Délka 2220 mm
Šířka s žacím ústrojím 1854 mm (boční výhoz) / 1604 mm (zadní výhoz) 

bez žacího ústrojí 1460 mm
Výška s ROPS 1915 mm

bez ROPS 1555 mm
Rozvor kol 1410 mm
Rozchod
Vpředu 975 mm
Vzadu 1150 mm

Velikost pneumatik
Vpředu 15x6.0−6 
Vzadu 26x12.0−12

Hmotnost (bez žacího ústrojí, bez paliva ) 771 kg
Převodovka Integrovaná dvojitá hydraulická převodovka 
Kontrola rychlosti 2-polohová ruční páka
Jízdní rychlost
Vpřed 0−15.0 km/h
Vzad 0−8.3 km/h

Brzdy hydraulické kotoučové
Hnací hřídel
Typ Kliková hřídel
Typ spojky Vícekotoučová spojka v olejové lázni
Brzda hnací hřídele Jednokotoučová brzda v olejové lázni

Žací ústrojí
Model RCK60P−326Z−EU/RCK60R−326Z−EU
Zdvih žacího ústrojí Hydraulický
Typ ústrojí Deskové, svařované
Hloubka 140 mm
Tloušťka ocelového skeletu 4.2 mm, 4.6 mm
Ochranna “Antiscalp” Kolečka
Šíře záběru 1 500 mm (60”)
Počet nožů 3
Výška sečení 25−125 mm
Postup při montáži žacího ústrojí Paralelní závěs
Rychlost otáčení konce čepele 3 775 m/min; 63 m/sec.

Nastavení sedadla Jedním dotykem (váha, opěrky, sedadlo a bederní opěrka)
Podlaha u řidiče Rovná
Vypínání motoru Vypnutím klíčku
Objem palivové nádrže 45 l − 2 nádrže
Napětí baterie 12 Volts, 51R, 450CAA 0 oF, 70 min. RC.
Alternátor 14V / 14A
Měřič teploty chladicí vody Standardní
Počitadlo provozních hodin Standardní
Ukazatel stavu paliva v nádrži Elektronický

DVOUSTUPŇOVÝ
SUCHÝ VZDUCHOVÝ
FILTR
ZD326 je sériově vybaven
dvoustupňovým suchým
filtrem. Ukazatel znečištění
Vám bez demontáže
oznámí, kdy je třeba provést
vyčištění filtru.

VELKÁ PALIVOVÁ
NÁDRŽ
Pro dobré rozložení váhy 
a nejnižší celkové těžiště je
ZD326 vybavena dvěma
palivovými nádržemi 
s celkovým objemem 
45 litrů. To umožňuje
efektivní práci bez
zatěžujícího doplňování
paliva.

SPOLEHLIVÝ
CHLADICÍ SYSTÉM
Velký vodní chladič zajišťuje
i v nejtěžších podmínkách
vyrovnanou teplotu stroje.

■ DLOUHÁ ŽIVOTNOST
ZD326 je konstruován pro
dlouhou životnost,
vytrvalost a spolehlivost.
Hydrostatický hnací
systém je vytvořen
z velice kvalitních
komponentů, aby
byl garantován
maximální výkon
a produktivita.

1. Vysoce dimenzovaná
olejem chlazená lamelová
spojka pro pohon žacího
ústrojí.

2. Hydrostatická převodovka 
s velkým množstvím oleje

3. Silná a robustní převodová
skříň

4. Výměnná vložka olejového
filtru v převodovce

5. Externí hydraulické čerpadlo

6. Velká rozvodovka s pevným
uložením nápravy

7. Integrovaný řídící ventil pro
hydraulický zdvih žacího
ústrojí

8. HST válce z mědi s dlouhou
životností

9. Olejem chlazené vícekotoučové
brzdy (pro parkovací brzdu)



Pro profesionální práci potřebujete vysoce
kvalitní stroje. KUBOTA ZD326 je vytrvalý,
robustní a maximálně hospodárný.

Vytvořili jsme ZD326 pro uživatele, kteří
musí denně pracovat na maximální výkon.
Extrémní otáčivost, nízká spotřeba
a mnoho dalších konstrukčních
pozoruhodností činí Vaši práci snazší.
ZD326 nabízí moderní a efektivní
dieselovou technologii, vysoce výkonnou
hydrostatickou převodovku, profesionální
žací ústrojí a komfortní obsluhu.

■ KOMFORT ■ ÚDRŽBA

■ ŽACÍ ÚSTROJÍ ULOŽENÍ
HŘÍDELÍ NOŽŮ
A ŘEMENIC
U stroje ZD326 je
uložení nožové hřídele
a také komponentů
pohonu nože
v extrémně
odolném
provedení

PŘESNÉ
A JEDNODUCHÉ
NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ
Výšku sečení je možné
snadno a pohodlně nastavit
ze sedadla řidiče. Jedním
otočením knoflíku lze provést
přesné a rychlé nastavení
výšky v rozsahu 25-127 mm
v 6mm stupních

ŽACÍ ÚSTROJÍ S BOČNÍM VÝHOZEM ŽACÍ ÚSTROJÍ SE ZADNÍM
VÝHOZEM

ZVEDÁNÍ ŽACÍHO
ÚSTROJÍ
Velkolepě dimenzované
soutyčí zvedáku a silné
zvedací hřídele na stroji
ZD326 zaručují dlouhý
a bezporuchový provoz.

OPĚRKA BEDERNÍ PÁTEŘE NASTAVENÍ SEDADLA DLE
VÁHY ŘIDIČE

NASTAVITELNÁ OPĚRKA
ZAD

BEZPEČNOSTNÍ BRZDA
(nožní ovládání)

ZVEDÁK ŽACÍHO ÚSTROJÍ
(nožní ovládání)

1,098 mm

KRYT CHLADIČE UKAZATEL OPOTŘEBENÍ
VZDUCHOVÉHO FILTRU

ALARM PŘI PŘEHŘÁTÍ MOTORU OKO

ŽACÍ ÚSTROJÍ
S MULČOVAČEM
MULČOVACÍ SADA
SE DODÁVÁ JAKO
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Při vývoji platformy u řidiče jsme integrovali řadu pozoruhodných
prvků, které Vaši práci usnadní a učiní pohodlnou. Jízdní páka 
s možností velkého vychýlení do strany a naprosto rovná podlaha
u řidiče zajišťují velký prostor pro nohy. Zešikmený prostor 
s pedály nabízí jednoduchou a logickou obsluhu a také dobrý
výhled na pracovní prostor. Sedadlo s možností 4 poloh a držák
na nápoje na ZD326 dotvářejí podmínky pro příjemnou práci.

DELUXE SEDADLO PRO ŘIDIČE
Sériově vyráběné komfortní sedadlo disponuje čtyřmi na sobě
nezávislými možnostmi nastavení – váha, opěrka bederní páteře,
úhel nastavení opěrky zad a opěrky paží – s jejich pomocí je
možné provést optimální nastavení sedadla pro každého řidiče.

ŽACÍ ÚSTROJÍ PRO PROFESIONÁLNÍ
NASAZENÍ
Nová žací ústrojí garantují i při vysokých
rychlostech přesný střih trávníku. Hluboká
konstrukce a nové umístění vodicích plechů
přivádějí trávu ke každému ze tří nožů
a zaručují tak její maximální rozmělnění.
S cílem vyhovět nejrůznějším
požadavkům, nabízí ZD326
možnost volby žacího ústrojí
s bočním nebo zadním
vyhazováním.

SEČENÍ BEZ UCPÁVÁNÍ
Hrany a přechody na žacím ústrojí jsou zaoblené, aby nedocházelo 
k usazování posečené trávy a tvorbě ucpávek. Výsledkem je čistý
střih i na náročných travních plochách.

NOVÉ
Žací ústrojí

s hloubkou

165 mm

Údržba stroje KUBOTA ZD326 je více než
snadná. Díky našemu „Tilt-Up-Systému“,
sklopnému sedadlu a otvoru v platformě
u řidiče jsou všechny komponenty
snadno a rychle přístupné.

SYSTÉM TILT-UP pro snadnou údržbu
Při čištění nebo výměně nože není nutné

demontovat žací ústrojí. Integrované zvedací
zařízení (TILT-UP-SYSTÉM) na stroji ZD326

funguje jako integrovaný zvedák– po upevnění
na předníchkolech dvěma šrouby je možné žací

ústrojí bez nástrojů zvednout.


