
G
TRAKTOROVÁ SEKAČKA KUBOTA 

Zcela nová koncepce traktorových sekaček je určena speciálně
pro profesionální uživatele a zdokonaluje technické řešení předcházejících 
v praxi osvědčených modelů.

G23 / G26



Model G23LD/HD G26LD/HD
Motor

Model Kubota D902 Kubota D1005

Typ 3válcový vznětový kapalinou chlazený motor

Maximální výkon dle SAE kW (HP) 17 (23) 19 (26)

Zdvihový objem cm3 898 1001

Jmenovitý počet otáček ot/min 3200

Palivová nádrž

Objem l 20,5

Převodovka

Typ hydrostatická

Maximální pojezdová rychlost km/h 15,5 17,0

Uzávěrka diferenciálu sériově

Tempomat sériově

Změna rychlosti a směru ovládání jedním pedálem

Pneumatiky

Vpředu 16 × 7,5 – 8 turf

Vzadu 24 × 12 – 12 turf

Brzdy

Typ kotoučové v olejové lázni

Řízení

Typ hydrostatické

Poloměr otáčení (vnitřní obrysový) m 1,7

Rozměry

Rozvor mm 900/840

Rozchod kol mm 1390 1460

Celková délka
(LD/HD bez držáku předního závaží) mm

3160/2980 3215/3035

Celková šířka mm 1150

Celková výška 
(vč. sběrného koše) LD/HD mm

1600/1350 (nad volant)

Hmotnost (vč. žacího ústrojí a sběrného koše) kg 840/690 890/735

Světlá výška (bez žacího ústrojí) mm 230

Pohon žacího ústrojí

Počet otáček hnací hřídele ot/min 2600

Spojka zapínání sečení napínací kladka řemene lamelová spojka v olejové lázni

Ostatní

Ukazatel teploty vody sériově

Ukazatel stavu paliva v nádrži sériově

Počitadlo provozních hodin / počet otáček nože sériově

Easy Checker(TM) sériově
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Razítko prodejce nebo servisního střediska

Technická data

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Technická data žacího ústrojí
Model RCK48-G23 RCK54-G26
Záběr sečení mm (palce) 1220 (48) 1370 (54)

Pohon nožů převod čelními ozubenými koly – převodovka

Zdvih žacího ústrojí hydraulický

Výška zdvihu žacího ústrojí mm 150

Výška sečení mm 25–100

Nastavení výšky sečení centrální otočným ovladačem z místa obsluhy, ve stupních po 6 mm

Počet žacích nožů 2

Délka nože mm 673 748

Sběrný koš

Objem (HD/LD) l 640/560

Výška vyklápění (HD) mm 1930

Senzor ukazatele naplnění koše standardní

Materiál sběrného koše kov/látka


