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Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. 
Předkládaná tiskovina slouží výhradně jako popis.

Model F-251
Motor

Model D1105

Maximální výkon motoru dle SAE kW (PS) 18,5 (24,5)

Typ vertikální, kapalinou chlazený 4taktní diesel, nepřímé vstřikování paliva

Počet válců motoru 3

Objem motoru cm3 1 123

Maximální otáčka ot/min 3 100–3 200

Objem palivové nádrže l 61

Pojezd

Pneumatiky – čelní 24 × 12–12 (4PR) turf

Pneumatiky – zadní 18 × 9,5–8 (6PR) turf

Pojezdová rychlost – vpřed pomalá km/h 0–9

Pojezdová rychlost – vpřed rychlá km/h 0–20

Pojezdová rychlost – zpět pomalá km/h 0–4,8

Pojezdová rychlost – vzad rychlá km/h 0–11

Řízení silové, hydrostatické

Převodovka hlavní – 2stupňová hydrostatická převodovka, (2 vpřed/2 vzad)

Brzdy kotoučové brzdy v olejové lázni

Min. poloměr otáčení mm 750 (vnitřní poloměr přední nápravy)

Diferenciál – čelní kuželové soukolí

Diferenciál – zadní kuželové soukolí

4WD systém automatická aktivace 4WD (Dual-acting)

PTO

Čelní ot/min 2 545 (1 rychlost)

Ovládání zapínání PTO pákou, vývodový hřídel Kubota – 10 drážek

Typ spojky vícelamelová spojka v olejové lázni

Brzda PTO kotoučová v olejové lázni

Rozměry

Celková délka bez žacího ústrojí mm 2 450

Celková šířka bez žacího ustrojí mm 1 370

Celková výška – sklopený ROPS mm 1 350

Celková výška – s ROPS mm 1 985

Rozvor mm 1 300

Min. světlá výška mm 185

Stopa pneu – čelní mm 1 063

Stopa pneu – zadní mm 1 020

Hmotnost bez paliva a sečení kg 741

Model RCK60 F251EU RCK60R F251EU
Počet nožů 3

Záběr sečení mm (inch) 1 520 (60)

Typ výhozu trávy boční výhoz zadní výhoz

Výška sečení mm (inch) 25–129 (1–5)

Pohon sečení kloubovým hřídelem

Způsob montáže 2bodový závěs

Typ skeletu sečení tovární svařený skelet sečení

Sečení

Made in 
Japan

*Všechna práva vyhrazena

ZÁRUKA*
  LETÁ 
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Výkonný motor
Vznětové motory Kubota splňují nejnovější normu Stage V platnou 
v EU. Poskytují dostatečných 25 HP pro zajištění sečení v jakýchkoliv 
podmínkách.

Záruka zvládnutí 
jakéhokoliv úkolu
Pokud hledáte čelní sekačku, která provádí sečení rychle a kvalitně, je Kubota F-251 
ideální volbou. Tento stroj nabízí nepřekonatelný plošný výkon i vysoce kvalitní sečení 
a mulčování. Výsledkem je vynikající poměr výkonu k ceně.

Velmi čitelné

Bílé pozadí přístrojové desky 
zaručuje přečtení údajů za 
všech světelných podmínek.

Excelentní svícení

Uvidíte a budete 
viděni. Je to klíčový 
bezpečnostní prvek.

Snadná výměna nožů

Žací ústrojí je možné sklopit 
do úhlu 90°, což usnadňuje 
výměnu nožů a pravidelný 
servis.

Snadná údržba

Kryt motoru může být 
maximálně otevřen a tím 
usnadnit pravidelnou denní 
údržbu.

Odolné pneumatiky

Žací ústrojí je vybaveno 
celogumovými pneumatikami, 
které jsou odolné proti defektu 
a jsou bezúdržbové.

Bezpečná přeprava

Sekačka má úchytné body vpředu 
i vzadu, což usnadňuje přepravu 
na pracoviště.

Spolehlivá převodovka
Dvoustupňová hydrostatická převodovka HST je velmi účinná a je 
ovládána jedním kolébkovým pedálem. F251 4WD je vybavena 
automatickým přiřazením pohonu 4×4. V případě opravdu těžkých 
podmínek je možnost aktivace 4×4 stále.

Ergonomická platforma obsluhy
Pohodlná a ergonomická platforma obsluhy zaručuje umístění všech 
důležitých v dosahu obsluhy. Nastavitelný volant umožňuje snadné 
nastupování a vystupování operátora. Přehledná přístrojová deska 
doplňuje výhody stroje.

Perfektní víceúčelový stroj
F-251 nabízí nosnost na předních ramenou až 260 kg. V kombinaci 
s 2 540 ot/min PTO dává možnost kvalitního rotačního, nebo 
cepového sečení a možnost čelního zametacího kartáče.

Vylepšená kvalita mulčování
Upravené žací ústrojí zvyšuje žací výkon a snižuje zátěž stroje. 
Nové tvary skeletu sečení zlepšují mulčování.

Model Motor Výkon 
(SAE J1995) HP Převodovka Sečení Typ Mulčovací sada

F-251 D1105 25 HST 4WD RCK60 nebo – RCK60R Boční nebo zadní výhoz Ano – na objednání


