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Technická data žacího ústrojí

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. 
Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.
Pro zajištění Vaší bezpečnosti doporučuje KUBOTA naléhavě používat ochranný 
bezpečnostní rám (ROPS) a bezpečnostní pás při provádění téměř všech prací.

Model F3090 F3890
Motor
Model Kubota D1105 Kubota V1505

Typ 3válcový kapalinou chlaz. vznětový motor 4válcový kapalinou chlaz. vznětový motor

Výkon motoru kW (HP) 22,4 (30) 27,8 (38)

Výkon motoru dle ECE-R24 kW (HP) 21 (28,6) 26 (35,4)

Jmenovité otáčky ot/min 3 000

Zdvihový objem cm3 1 261 1 498

Palivová nádrž
Objem l 61

Převodovka
Typ hydrostatická

Volba modulu náhonu na všechna kola autom. pohon všech kol s volnoběžnou spojkou / stálý pohon na všechna kola (2V / 2Z)

Rozsah rychlostí (vpřed/vzad) km/h 0–20 / 0–11

Uzávěrka diferenciálu standard

Tempomat volitelné

Pneumatiky
Vpředu/Vzadu 24 × 12 – 12 / 18 × 9,5 – 8

Brzda
Typ olejem chlazené lamelové brzdy

Řízení
Typ hydrostatické servořízení

Přestavitelný volant standard

Rozměry a hmotnost
Rozchod kol (vpředu/vzadu) mm 1 063/1 020

Rozvor mm 1 300

Celková délka mm 2 450

Celková šířka mm dle použitého sečení

Celková výška (ROPS/kabina) mm 1 985/1 990

Celková výška (sběrač trávy) mm 2 030

Hmotnost kg 755 760

Žacího ústrojí / Pohon
Typ pohon kloubovou hřídelí

Spojka hydraulicky ovládaná v olejové lázni

Systém zdvihu hydraulický, 2bodový závěs

Počet otáček hnací hřídele ot/min 2 530

Úhel naklopení (údržba) stupně 90

Přenos hmotnosti standard

Ostatní informace
Vzduchový filtr – ukazatel znečištění standard

Vzduchový filtr – dvojitý standard

Ukazatel stavu paliva zobrazen na LCD displeji

Otáčky motoru zobrazeny na LCD displeji

Počitadlo provozních hodin zobrazeno na LCD displeji

Teplota chladicí kapaliny zobrazena na LCD displeji

Box s nářadím standard

Sedadlo odpružené nastavitelné sedadlo řidiče s loketními a bederními opěrkami

Model F3090 F3890
Šířka záběru – boční výhoz mm 1 520/1 830

Šířka záběru – zadní výhoz mm 1 520/1 830

Mulčovací sada příslušenství na objednávku

Výška sečení mm 25–130

Nastavení výšky sečení (krok) mm 6,4

Počet nožů 3

Technická data

Razítko prodejce nebo servisního střediska
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