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Centrální
přestavování
výšky sečení
obsluhované 
z místa řidiče

Čistící
přípojka na
žacím ústrojí

Zvedání
žacího ústrojí
pomocí
stlačeného
vzduchu

Velmi robustní
šestihranný
řemen
s dlouhou
životností

DIESLOVÁ TRAKTOROVÁ SEKAČKA KUBOTA

Harmonické spojení designu,
komfortu a funkčnosti.
Sečení travních ploch s modelem
GR1600-II se stalo nejčastější
činností ve volném čase.

Design, komfort a funkčnost

Stylový design stroje GR1600-II začíná u aerodynamického tvaru krytu motoru a elegantních
reflektorů a pokračuje až ke zcela nově vyvinutému a snadno ovladatelnému sběrnému koši
na trávu. Krása designu se však neomezuje pouze na vnější část. GR 1600-II je také
překvapivě pohodlný. K ergonomickým pozoruhodnostem jeho výbavy patřÍ
rovná podlaha na místě řidiče, zajišťující dostatek místa pro nohy a velmi
přehledná přístrojová deska (Easy Checker®), která umožňuje
optimální kontrolu všech funkcí traktoru.

S traktorem GR1600-II může
každý pracovat jako profesionál

Žací ústrojí traktoru GR1600-II slibuje maximální výkon. Je konstruováno
obdobně a provádí sečení a sběr trávy stejně kvalitně jako naše žací
ústrojí, určená pro profesionální
využití. Díky snadné použitel-
nosti nepotřebujete však být
žádným profesionálem, abyste
dokázali využít všechny
nabízené stránky jeho
výkonnosti. Výkon žacího
ústrojí je enormní díky pracov-
nímu záběru v šíři 107 cm.
Sběrný trvní koš s objemem 370 litrů je možné snadno vysypat a v krátké
době bez nutnosti použití velké síly demontovat. V rámci opce je nabízen
deflektor, který umožňuje rovněž sečení bez použití sběrného koše.

Technická data
Model GR1600−II

Motor

Typ Vodou chlazený dvouválcový dieselový motor

Max. výkon motoru dle SAE kW (PS) 10 (13,5)

Objem palivové nádrže l 18

Rozměry

Celková délka mm 2710

Celková šířka mm 1110

Celková výška mm 1190

Převodovka Hydrostatická

Převodové ústrojí Kloubová hřídel

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

Spojka hnací hřídele Lamelová spojka s olejovým chlazením

Pohon žacího ústrojí Kloubová hřídel

Podlaha u řidiče Rovná

Nastavení sedadla S vertikálním posuvem

Ukazatel stavu paliva Standardní

Easy Checker® Standardní

Řídící systém žacího ústrojí (OPC) Standardní

Řídící systém jízdního ústrojí (OPC) Standardní

Nožová brzda Integrovaná

Odpojení žacího ústrojí při otevřeném

sběrném koši Standardní

Sběrný travní koš

Objem l 370

Zvláštní příslušenství

a doplňková zařízení Deflektor

Technická data žacího ústrojí
Šířka sečení cm (palců) 107 (42)

Montáž žacího ústrojí Systém pro rychlou montáž

Výška sečení mm 25−102

Nastavení výšky sečení Regulátor

Počet pozic pro nastavení výšky sečení 11

Počet nožů 2

Průměr neposečené plochy

při otáčce o 360° m 1,7

Změny výše uvedených technických dat jsou vyhrazeny. Některá z uvedených doplňkových zařízení mohou být v jednotlivých zemích odlišná.



Užívejte si Vašeho pěstěného trávníku.GR1600-II přesvědčí
svým designem. Co je ale mnohem důležitější, že díky svému

pozoruhodnému výkonu umožní každému docílit velmi
dobrých výsledků při sečení.

DIESLOVÝ TRAKTOR KUBOTA

GR1600-II

Velký sběrný travní koš

Velký sběrný koš s objemem 370 litrů je
neuvěřitelně robustní, stále však zůstává
snadno ovladatelný.

Vyhazovací kanál

Na vyhazovacím kanálu žacího ústrojí byla
provedena celá řada zlepšení. Jednak došlo
k jeho zvětšení, aby nedocházelo k ucpání.
Navíc byl doplněn elektronickým senzorem,
který řidiči signalizuje nutnost vyprázdnění
sběrného koši. Pomocí nově zabudované
páky na boku traktoru může řidič vyhodit
trávu z kanálu aniž by musel opustit
sedadlo.

Zadní deflektor 

Pro případ, že budete pracovat bez
sběrného travního koše, je v rámci opce
nabízen zadní deflektor. Tento deflektor
vyhazuje posečenou trávu přímo na zem 
a dá se velmi jednoduše nasadit na konec
vyhazovacího kanálu.

Hydrostatická převodovka 

Spolehlivá hydrostatická převodovka
s mnohostranným použitím od firmy Kubota
se ovládá jednoduše pomocí jednoho pedálu
a nabízí maximální jízdní rychlost 10 km/hod.

Začněte ihned pracovat na profesionální
úrovni. S každým sečením pomocí stroje
GR1600-II získáte perfektní vzhled
posečené travní plochy.

Nyní ještě komfortnější

Díky novému sběrnému travnímu koši, který je vybaven pákou pro 
vyklápění a plynem ovládaným pružinovým mechanismem, je vysypávání
posečené trávy ještě mnohem jednodušší. Sklopné víko sběrného koše
je možné doširoka otevřít a získat tak možnost lepšího přístupu.

Síla, spolehlivost a příznivé provozní
náklady jsou pozoruhodností motoru
Kubota

Díky výrazně lepšímu průběhu
krouticího momentu snese dieselový
motor traktoru GR1600-II o výkonu
13,5 HP mnohem větší zatížení, než
řada benzinových motoru s vyšším
udávaným výkonem, a to při výrazně
menší spotřebě paliva. Díky velké
palivové nádrži s kapacitou 18 litrů je
možné pracovat ještě delší dobu bez
přerušení. Další výhodou je, že
dieselový motor v době mimo sezónu nepotřebuje prakticky žádnou údržbu.
A nikoliv v poslední řadě svědčí pro traktor GR1600-II také vynikající poměr
uživatelských nákladů.

Pohon kloubovou hřídelí 

Na rozdíl od benzinových travních sekaček,
u nichž jsou používány opotřebitelné klínové
řemeny, probíhá u traktorové sekačky
GR1600-II přenos síly pomocí kloubové
hřídele - jako u každého profesionálního
stroje. Tento hnací systém a spojka hnací
hřídele s olejovým chlazením pracují
robustně a bezporuchově.


