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G-Series

Med imponerende klipperesultat, kraft og brukervennlighet lar 

den nye G-serien deg takle de mest krevende oppgavene med 

enkelthet. Robust byggekvalitet og Kubota sin kjente pålitelighet 

kompletterer bildet, og setter ny standard i sin klasse. 

Fullblods  
hestekrefter 
du kan  
stole på
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Om det er jobbing på flatt eller i høyt tett gress – gressklipperne i den 

nye G-serien viser sin eksepsjonelle klasse overalt. Med operatør-

effektivitet gir dette også mer tid til overs. Stor interesse for maskinen 

og komplimenter for godt utført arbeid er garantert. 

Takk for alltid 
å holde dette 
stedet vakkert
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Modell Motor modell Motor hk
Klipperbord 

størrelse (cm)
Gressoppsamler

G231-LD-48 D902 22 48 (122) Lav dump

G231-HD-48 D902 22 48 (122) Høy dump

G261-HD-48 D1005 25 48 (122) Høy dump

G261-LD-54 D1005 25 54 (137) Lav dump

G261-HD-54 D1005 25 54 (137) Høy dump

Den nye G-serien sitteklipper tilbyr kraftig klippeytelse, god 

brukervennlighet og høy produktivitet. Disse profesjonelle maskinene er like 

imponerende når de jobber under krevende forhold i bratt terreng. 

Det perfekte  
klipperesultatet

#Nøkkelpunkter

Gressoppsamler 
(Høy eller lav 
dump)

Diesel motor

Servostyring
Klipper

HST (hydrostatisk 
transmisjon)

Den nye G-serien klippere oppfyller kravene fra både 
kommunale brukere, entreprenører og privatpersoner 
for komfort, produktivitet og enkel betjening. På lange 
arbeidsdager tilbyr de arbeidsmiljøet som trengs for å 
levere kvalitet i arbeidet og lave driftskostnader.  
Som et resultat av dette, kan du nyte anerkjennelse for 
ditt produktive arbeid og kundetilfredshet med jobben du 
har utført. 

Raskest i sin klasse
Åpne og løftehastigheten på gressoppsamleren er den 
høyeste i denne klassen. Med transporthastighet på opp 
til 19 km/t, klipperen er også best i klassen i form av 
arbeidshastighet.

Enkel betjening med Kross Control
Kross Control joysticken gir deg muligheten til å betjene 
både klipper og oppsamlerkassen. Du bruker den til 
å heve og senke klipperbordet og for å heve og åpne 
oppsamlerkassen. Du kan også bruke joysticken til å 
lukke og senke kassen igjen. 

«Klatreren» blant sitteklippere
Den nye G-serien klippere kan takle nesten alle 
skråninger. Den nye hydrostatiske transmisjonen (HST) 
gjør maskinene til ekte klatrere, og klipper uanstrengt selv 
i bratt terreng.  

Høy-ytelses klipping, garantert
Disse klipperne tilbyr nå en enda bedre prestasjon når 
det gjelder klipp og oppsamling av gress. Designede 
egenskapene sikrer at gresset ikke pakker seg sammen 
slik at det er mindre sjangse for at utkasterkanalen tetter 
seg. Maskinene har også en høyere kraftreserve. 

#Ytelse

Maksimal produktivitet 
lønner seg
Produktiviteten til G-serien klippere vil lønne seg for deg. Du kan ta dette seriøst,  

for kostnadensbesparelsene er imponerende. 

G serien klippere tilbyr konsistent imponerende ytelse, 
uavhengig av klippeområde og terrengets tilstand. Du 
kan kjøre og jobbe uten å gå på kompromiss med 
klippekvaliteten. 

Med maksfart på opptil 19 km/t og utstyrt med alternativt 
veipakke for kjøring nær bilvei, kan maskinen enkelt rekke 
til neste klippejobb. Takket være høy arbeidshastighet og 
reaksjonskvikk hydraulikk gir dette også raskt og effektiv 
klipping med best mulig kvalitet. Jobben gjøres raskere 
av den kvikke tømmingen av oppsamlerkassen, som er 
et frekvent gjøremål på større områder. 

Som et eksempel, med en G26HD med 137 cm 
klippebredde og en arbeidshastighet på 8 km/t kan 
du klippe 1 hektar på en time hvis du tar med tiden du 
bruker på å tømme oppsamleren. I prosessen kan du 
klippe 10 cm høyt gress til en lengde på 5 cm. Det er 
industriledende produktivitet. 
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Den rette kraften  
for presis klipping
Den kraftige Kubota motoren gir det rette fundamentet for 

eksepsjonell klippeytelse. Motorens enkle vedlikehold og 

store drivstofftank gir korte service og vedlikeholdstider. 

#Motor

Maksimal ytelse under 
alle forhold
Kraftig HST girkasse garanterer høy transport og arbeidshastighet 

og imponerende ytelse. Disse maskinene demonstrerer også 

deres imponerende evner i bratt terreng. 

#Transmisjon

Den nye G-serien har blitt designet for å levere raskere 
og bedre ytelse. Den nødvendige kraften kommer fra 
Kubota sin kraftige dieselmotor på 22 og 25 hestekrefter. 
Med mer muskler til å gjøre jobben, kan du klippe høyere 
eller våtere gress bekymringsløst. Dette gjør G-serien til 
den ideelle maskinen for krevende forhold. 

Veldig vedlikeholdsvennlig
Hele panseret kan åpnes, som gjør det enklere for deg å 
komme til vedlikeholdspunker og holder serviceperioder 
og kostnader lave. Den store drivstofftanken gir større 
effektivitet, sparer deg for tid ved å fylle sjeldnere. 

Høy driftshastighet
Den alternative veipakken gir klipperen muligheten 
til å kjøre i 19 km/t, som gjør dette til den raskeste i 
sin klasse. Når det kommer til klipping er det ingen 
gressklipper i samme klasse som kan konkurrere 
med den. Dette er gjort mulig på grunn av den 
elektromagnetiske PTO klutsjen, som mister mindre 
hydraulikk-krefter enn en hydraulisk klutsj. 

Utmerket ytelse i bakker
G-serien klippere er de beste «klatrerne» i deres 
segment. Grunnen til dette er den nye load-sensing 
variable hydrostatiske transmisjonen (HST) fra Kubota. 
Under høy last og derfor høyt oljetrykk i HST, vipper 
«swash» platen seg for å øke dreiemomentet. Dette gir 
utmerket ytelse i bakker.  

Styring gjort enklere, i kombinasjon med HST 
pedalen
Mange klippejobber krever hyppige endringer i fart og 
retning. Den nye G-serien klippere har en behagelig 
enkeltpedal system for å hjelpe deg med dette. Den 
store fordelen med dette er at du har begge hender 
tilgjengelig for å styre og kontrollere maskinen. 
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#Betjening

God komfort 
for produktive 
arbeidsdager
Klipperne fra Kubotas nye G-serie tilbyr all arbeids og operatørkomfort 

du kan ønske deg. Dette lar deg konsentrere deg om det du skal gjøre 

gjennom arbeidsdagen. 

Komforten i den nye G-serien lar deg jobbe atskillig 
lettere. Dette begynner med operatørplattformen som 
har blitt optimalisert for topp ytelse og enkel betjening. 
Det nye instrumentpanelet gir deg all informasjonen 
du trenger. Takket være joystick kontrollen har du 
alle hovedfunksjoner bokstavelig talt i fingerspissene. 
Kraftuttaket kan enkelt startes og stoppes med et 
tastetrykk.

Ideell også for bratt terreng
Det komfortable setet lar deg jobbe behagelig og uten 
stivhet i mange timer. Kubota har redusert høyden med 
120 mm. Når du jobber i bratt terreng gir dette deg 
bedre tyngdepunkt og stabilitet. Du kan også justere tilt 
på rattet til å være tilpasset din preferanse. 

Fjærbelastet plate
Den fjærbelastede platen åpner seg når du bruker 
joystick spaken, dette fjerner gress i kanalen og 
forhindrer gress i å samle seg i utkasterkanalen mellom 
klipperbord og oppsamlerkassen.

Stress-fri arbeid

Klipperens hydrostatiske servostyring reduserer tretthet 
under arbeid. Den gjør det også enklere for deg å klippe 
rundt trær og andre hindringer.  

Cruise control for økt kjørekomfort

Når du klipper store arealer, kan cruise control funksjonen 
ta bort mye av presset. Enkelt sett ønsket arbeidshastighet 
og cruise controllen holder farten uten at du trenger å røre 
gasspedalen. 

Flere nyttige forbedringer
Den nye klipperen har flere andre forbedringer. For 
eksempel, den modifiserte formen på bremsekoblingen 
forbedrer kraften og høyden på bremsepedalen. 
Takket være en ny kingbolt på forakselen, er den 
tillate lastekapasiteten til forhjulene økt for mer 
redskapsmuligheter. 

Intuitiv joystick kontroll
Den godt posisjonerte Kross Control joysticken gjør arbeid 
enda enklere. I tillegg til å heve eller senke klipperbordet kan 
også oppsamlerkassen heves, senkes, åpnes og lukkes 
med den samme joysticken.
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#Hydraulikk #Klipper

En ny dimensjon innen 
effektivt arbeid
De nye klipperne har forbedret hydraulikk som muliggjør krevende arbeid 

raskt. Profesjonelle vil spesielt like denne egenskapen,  

som gir de muligheten til å gjøre jobben enda mer effektivt og økonomisk. 

Imponerende 
evner under alle 
forhold
Den nye G-serien klippere vil ikke bare tilby den beste klippeytelsen i sin 

klasse, den vil også sikre problemfri klipping. Dette oppnås takket være 

den geniale gress-strømmen mellom maskinen og gressoppsamleren, som 

forhindrer at det klumper seg. 

Kubota har utstyrt de nye G-serie klipperne med en 
helt ny redesignet hydraulikkrets. Dette sikrer høy 
klippehastighet selv under de mest krevende forholdene. 

Enklere tømming av gressoppsamleren med mer
En annen ny funksjon er hydraulikksystemets 
magnetventil. Dette betyr at du nå kan tømme 
gressoppsamleren med bare et knappetrykk på 
joysticken, mens du beveger den frem eller tilbake.  
Den nye hydrostatiske transmisjonen gir bedre dynamisk 
bremsefølelse. Det er også en ny gassventil for 
klipperbordet og gressoppsamleren, som lar deg justere 
hastighet. 

Uansett om gresset er høyt eller tett, vått eller tørt, 
garanterer klippeaggregatet med klippebredde på 122cm 
til 137cm utmerket klippeytelse under alle forhold. T 
o faktorer er spesielt viktige for jevn, svært effektiv 
klipping: Klippeaggregatet og gressoppsamleren. Kubota 
har optimalisert begge deler. 

Klippeytelse: alle gode ting er tre
Tre elementer i de nye klipperne øker ytelsen når det 
kommer til å klippe og samle opp gresset.  
Først, ved å optimalisere designet mellom klipperbordet 
og gresskanalen, så gresset har mindre mulighet til å 
klumpe seg. Andre, bruk av elektromagnetisk klutsj 
istedenfor hydraulisk klutsj gir mer effektreserve. Sist - 
men ikke minst, å øke luftrykket mellom klipperbordet og 
utkasterkanalen så vi reduserer muligheten for tilstopping 
av gress. 
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#Gressoppsamler #Muligheter

Bekymringsløs 
oppsamling og 
tømming 
Kubota’s nye klippere kan skilte med nok et superlativ: ingen 

annen gressoppsamler i sin kategori kan løfte og åpne så kjapt – 

en annen ingrediens for mer produktivitet i klippingen.

Utnytte  
maskinens  
fulle potensial
Kubota tilbyr et bredt utvalg av nyttige redskaper for den nye 

G-serien. Disse vil hjelpe deg å bruke enda mer av maskinens 

potensiale. 

Maskinens gressoppsamler fungerer like overbevisende 
under høy og lav utkast. Kubota kan tilby passende 
løsninger for begge applikasjoner. Dette lar deg samle 
det kuttede gresset og transportere det til en henger eller 
tømmeplass. 

Super når det gjelder fart
Kubota sikrer maksimal produktivitet i gressoppsamling. 
Dette er oppnådd av rask åpne og løftehastighet i 
denne klassen, som resulterer i raskere arbeidsprosess. 
Teknologien bak dette er en redesignet hydraulisk 
krets, hvor fordeleren for oljemengde er strupet og 
rørdiameteren til løftesylinderen er endret. Den komplette 
tømmesyklusen kan gjøres på 15 sekunder for en HD 
modell.

Enkel betjening
For å sikre problemfri operasjon og økt komfort, kan 
gressoppsamleren tiltes i nesten hvilken som helst 
grad og høyde når den er nedsenket. Løfte og senke 
oppsamlingskassen er enkelt kontrollert med Kross 
Control joysticken. 

Langvarig holdbarhet inkludert
For langevarig holdbarhet, er rammen redesignet og 
ståltykkelsen økt. Selv slangebeskyttelsen og proppen er 
laget av det samme robuste og kvalitetsikre materialet. 

Konvertering til kjøretøy på vei
Maskinene kan bli konvertert til lovlig 
bruk på vei ved hjelp av en veipakke. 
Dette tilvalget er særlig nyttig når du skal 
tilbakelegge større distanser mellom 
lokasjoner fortest mulig. Det fjerner 
også nødvendigheten av henger for å 
transportere klipperen. 

Løfting av klipperen er enkelt
For vedlikeholdsarbeid er det ofte nyttig 
å enkelt komme til undersiden. For 
eksempel for å rengjøre og skifte kniver. 
Men hvis du ikke har løfteplattform eller 

inspeksjonsgrop i verkstedet tilbyr Kubota 
et spesielt løftesett for denne typen jobb, 
som gjør vedlikeholdsarbeidet til en lek. 
Settet gjør at operatøren kan rengjøre eller 
skifte kniver på arbeidsstedet.

Gressoppsamleren er enkel å 
oppbevare
Gressoppsamleren utfører en verdifull jobb 
i klippesesongen. Men hvor setter du den 
når sesongen er over? Kubota tilbyr en 
spesiell lagringsløsning for oppsamleren. 
Montert på hjul, kan den enkelt og trygt 
flyttes til hvor du vil oppbevare den uten å 
skade den.



#Teknisk data 

Modell G231 G261

Motor

Type Vannavkjølt 3 sylindret diesel
Modell Kubota D902 Kubota D1005
Displacement cm3 898 1001
Motorstørrelse (SAE J1995) hp (kW) 22 (16) 25 (19)
Maksimal motoromdreining rpm 3240 til 3390 3270 til 3420
Drivstofftank kapasitet l 20
Girkasse

Type Hydrostatisk transmisjon
Maksimal transporthastighet (fremover) km/h 19,0 19,0
Differensial sperre Standard
Cruise control Standard
Hastighets kontroll F/R 1 pedal
Dekkstørrelse

Foran 16 × 7,5 – 8 Turf
Bak 24 × 12,0 – 12 Turf
Bremser

Type Våt disk
Styring

Type Hydrostatisk Servostyring
Dimensjoner

Sporvidde Foran mm 900

Bak mm 840

Akselavstand mm 1390 1460
Total lengde (med frontbrakket for HD) mm 3100 / 3345 3100/3345
Total bredde med klipperbord mm 1265 1420
Total høyde med veltebøyle mm 2,205
Tørrvekt, med LD/HD kg 815/955 855/995
Ground clearance (w/o mower) mm 175
Klipperbord feste

Type Manuell gir
Klutsj Elektromagnetisk
Annet

Vanntemperatur måler Standard
Overoppheting alarm Standard
Drivstoffmåler Standard
Timeteller Standard
Easy checker Standard

 Selskapet reserverer seg retten til å endre spesifikasjoner uten å si ifra. Denne brosjyren er bare for beskrivelse. 

Klipper spesifikasjoner

Modell RCK54-G261 RCK48-G231

Klippebredde cm (inch) 121,9 (48) 137,2 (54)

Klipper drifttype Gir drift

Klipper løftemetode Hydraulisk

Klipper løftehøyde mm 150

Klippehøyde mm (inch) 25 – 102 (1,0 – 4,0)

Klippehøyde justering Dial (1/4”)

Antall kniver  2

Knivlengde mm 673 748

G/C

Kapasitet (HD/LD) l 640/560

Dumper høyde mm 1970

Sensor for G/C Vekt sensor

Materiale for GC Metall/Tøy
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https://www.kubota-eu.com
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