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K U B O TA D I E S E L Z I T M A A I E R

GR1600-II
Met de kenmerken van een maaier uit het topsegment, die toch eenvoudig te
gebruiken is, maakt de GR1600-II maaien makkelijk en aangenaam.

Laat uw gazon er net zo mooi uitzien als uw huis.
Zorg voor telkens weer professioneel ogend
maaiwerk met de GR1600-II.

Een mooi, strak gemaaid gazon kan het uwe zijn met de Kubota GR1600-II zitmaaier.
De maaier heeft een rank uiterlijk en een aerodynamische romp, waardoor de
GR1600-II een aangename verschijning voor het oog is.
Maar, en dat is nog belangrijker, deze maaier is heel eenvoudig te bedienen en te
onderhouden, terwijl hij een groot aantal kenmerken biedt die bedoeld zijn voor grote
prestaties, waaronder een nieuw ontworpen grasopvangbak met meer inhoud.
De GR 1600-II geeft u de mogelijkheden om het soort resultaten te bereiken dat de
waarde van uw huis verhoogt.

KUBOTA DIESEL ZITMAAIER

GR1600-II

Nieuwe kenmerken voor het
onderhoud.
De nieuwe grasopvangbak op de GR1600-II is lichter en
veel gebruiksvriendelijker. Het deksel op de
grasopvangbak opent ver, waardoor het onderhoud
gemakkelijk uitvoerbaar is. Ook de kiphendel zorgt, met
ondersteuning van een gasveermechanisme, voor
makkelijk werken bij het lossen van de bakinhoud.

Grasopvangbak met
grote inhoud
Ongelooflijk robuust en toch licht van
gewicht. Met de grote grasopvangbak,
die een inhoud heeft van 370 liter kunt
u langer doormaaien en hoeft u
minder vaak te stoppen voor het
lossen van de bak.

Deflector
(achteruitworp)
Een optionele deflector is
leverbaar voor als u ervoor kiest
om de grasopvangbak niet te
gebruiken. Deze deflector stuurt
gemaaid gras en stof direct naar
de grond en kan gemakkelijk
worden bevestigd aan het einde
van het afvoerkanaal dat van het
maaidek komt.

Verbeteringen aan afvoerkanaal
Het afvoerkanaal vanaf het maaidek is op een groot
aantal punten verbeterd. Het kanaal werd verbreed om
verstoppingen te voorkomen. Er is een nieuwe
elektronische sensor toegevoegd, om aan te geven
wanneer de grasopvangbak moet worden gelost. Met
een nieuwe hendel aan de zijkant van de trekker kan de
bestuurder een teveel aan gras uit het kanaal verwijderen
zonder de stoel van de machine te verlaten.

Vermogen, betrouwbaarheid en besparingen.
De kenmerken van een Kubota-motor.
De zuinige 13,5 pk dieselmotor van de GR1600-II kan
verbazend genoeg direct concurreren met een 20 pk
benzinemotor. Om u nog langer ongestoord door te laten
maaien, is er een grote 18 l brandstoftank gemonteerd.
Een ander voordeel is dat onze dieselmotor geen
speciaal onderhoud nodig heeft buiten het seizoen. En
tenslotte, bij beoordeling van kosten en prestaties, levert
de GR1600-II een uitstekende waarde voor uw geld.

HST-transmissie

Asaandrijving

Kubota's befaamde en
veelzijdige HSTtransmissie is gemakkelijk
te bedienen met een
enkel voetpedaal en is
goed voor een maximale
rijsnelheid van 10 km/h.

Anders dan bij het
aandrijfsysteem met V-snaren,
dat op benzinemaaiers wordt
gebruikt, zijn onze
as-aangedreven transmissie,
as-aangedreven aftakas en
natte, mechanische
aftakaskoppeling ongelooflijk
duurzaam en storingvrij.

(Huidige tussenas is afgeschermd)

Een genoegen om te bezitten en
gebruiksvriendelijker dan ooit.
Het stijlvolle ontwerp van de GR1600-II begint bij zijn aerodynamische motorkap met
smalle koplampen en gaat naar achteren door, naar zijn nieuw vorm gegeven en
gebruiksvriendelijke grasopvangbak. Maar met de schoonheid van het ontwerp
eindigt het hier niet. De GR1600-II is ook verbazend comfortabel. De
ergonomische ontwerpkenmerken omvatten een volledig vlak platform
voor meer beenruimte en een Easy Checker® dashboard, voor duidelijk
en nauwkeurig aflezen van alle instrumenten.

Met de GR1600-II zijn indrukwekkende professionele
resultaten binnen ieders bereik.
Goede prestaties, daar zorgt het maaidek van de GR1600-II voor, dat
at
gebruik maakt van hetzelfde ontwerp, maai- en verzamelsysteem als
s onze
professionele maaidekken. Echter, met zijn gebruiksvriendelijke bediening
ening
hoeft u geen professional te zijn om te profiteren van zijn buitengewone
one
prestaties. De maaibreedte van hett dek is ruim
107 cm en het is sterk genoeg om ook lang
er
en dicht gras te maaien. De 370-liter
grasopvangbak heeft slechts een
lichte aanraking nodig om te kippen,
n,
is makkelijk af te nemen en een optionele
tionele
deflector (achteruitworp) is ook leverbaar.
erbaar.

Gemakkelijk
bereikbare instelknop
voor de maaihoogteverstelling

Aansluiting
waterslang voor
reiniging maaidek

Hendel voor heffen
van het maaidek met
gasveerondersteuning

Zeer duurzame,
zesvoudige V-snaar
met lange levensduur
(Huidige V-snaar is afgeschermd)

TECHNISCHE GEGEVENS
Model
Motor
Type
Bruto motorvermogen
pk (kW)
Maximaal werktoerental motor
min-1 (rpm)
Inhoud brandstoftank
l
Afmetingen
Totale lengte (met grasopvangbak)
mm
Totale breedte (met maaidek)
mm
Totale hoogte (met beugel)
mm
Gewicht (met maaier en vangbak, zonder brandstof) kg
Transmissie
Transmissie aandrijving
Rijsnelheid
Vooruit/achteruit
km/h
Aftakaskoppeling
Aandrijving maaidek
Bestuurdersplatform
Stoelverstelling
Brandstofmeter
Easy checker ®
Controlesysteem aanwezigheid bestuurder bij maaien
Controlesysteem aanwezigheid bestuurder bij rijden
Messenrem
Motoruitschakeling bij open grasopvangbak
Grasopvangbak
Inhoud
l
Optionele accessoires en werktuigen
Beugel

GR1600-II
2 - cilinder, watergekoeld diesel
13,5 (10,1)
3300 tot 3400
18
2710
1115
1985
450
Hydrostatische transmissie
As-aandrijving
0 – 10,0 / 0 – 5,0
Mechanische, natte meervoudige platenkoppeling
Tussenas
Vlak
Glijdend
Std.
Std.
Std.
Std.
Ingebouwd in koppeling
Std.
370
Deflector (achteruitworp)
Neerklapbaar

TECHNISCHE GEGEVENS MAAIER
Maaibreedte
Montage maaier
Maaihoogte
Maaihoogteverstelling
Minimale ongemaaide diameter

cm (inch)
mm

106,7 (42)
Snelkoppeling
25 – 102
Draaiknop
11

* Schatting fabrikant
De onderneming behoudt zich het recht voor de bovengenoemde technische gegevens zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. Sommige van de getoonde accessoires zijn mogelijk niet leverbaar.
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