
G231 / G261
Se svým vynikajícím žacím výkonem a jednoduchou obsluhou vám nové sekačky řady G umožňují snadno 
zvládnout i ty nejnáročnější úkoly. Robustní konstrukce a legendární spolehlivost Kubota dotvářejí obrázek 
a nastavují nové standardy v této třídě.
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Technická data

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. 
Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.
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Model Kubota G231 Kubota G261
Motor

Typ Kapalinou chlazený, 3válec, diesel

Model Kubota D902 Kubota D1005

Objem motoru cm3 898 1001

Výkon motoru HP (kW) 21,9 (16,1) 25,2 (18,5)

Maximální otáčky ot/min 3 240–3 390 3 270–3 420

Palivová nádrž l 20

Převodovka

Typ hydrostatická HST

Maximální rychlost jízdy km/h 19

Uzávěrka diferenciálu standard

Tempomat standard

Kontrola pojezdu vpřed / vzad – 1 pedál

Pneumatiky

Přední kola 16×7,5–8 

Zadní kola 24×12–12 

Brzdy

Typ kotoučové v olejové lázni

Řízení

Typ hydraulické 

Rozměry

Rozchod vpředu / vzadu mm 900/840

Rozvor mm 1 390 1 460

Celková délka mm 3 100 / 3 345 3 100 / 3 345

Celková šířka s žacím ústrojím mm 1 265 1 420

Celková výška s ROPS mm 2 205

Hmotnost bez paliva vč. žacího ústrojí a sb. koše LD/HD kg 815/955 855/995

Světlá výška (bez žacího ústrojí) mm 175

Pohon žacího ústrojí

Typ převodovka z ozubených kol v olejové lázni

Spojka pohonu žacího ústrojí elektromagnetická

Další výbava – přístrojová deska

Ukazatel teploty chladicí kapaliny standard

Signalizace přehřátí motoru standard

Ukazatel stavu paliva standard

Počítadlo hodin / otáčkoměr standard

Snadná kontrola (Easy checker) standard

Model RCK48-G23 RCK54-G26
Záběr žacího ústrojí cm (inch) 121,9 (48) 137,2 (54)

Způsob pohonu žacího ústrojí převodovka z ozubených kol v olejové lázni

Způsob zdvihu žacího ústrojí hydraulicky

Výška zdvihu žacího ústrojí mm 150

Výška sečení mm (inch) 25–102 (1,0–4,0)

Nastavení výšky sečení otočným kolečkem

Počet nožů 2

Délka nožů mm 673 748

Sběrný koš

Objem (HD/LD) l 640/560

Výklopná výška (model HD) mm 1 970

Senzor naplnění koše standard

Materiál koše kov / tkanina

Specifikace žacího ústrojí a koše


