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Turbo Z 322 D

Turbo Z 223

Utmärkt manövrering och effektivitet
Turbo Z är en nollsvängradiemaskin (Zero Turn Radius) som 
manövreras med två oberoende hydrostatiska transmissioner
 som driver direkt på respektive framhjul.
 Konstruktionen gör att maskinen kan vända runt sin egen axel, 
vilket ger maximal flexibilitet.
Tack vare kompakt design tar man sig fram mycket smidigt mellan 
träd, rabatteroch buskar, i små trädgårdar och på smala vägar. 
Smidig manöverförmåga minskar drastiskt behovet av manuell 
trimning och i kombination med maskinens höga hastighet (upp till 
13 km/h) garanterar detta hög produktivitet per timme.
De dubbla bränsletankarna, med en kapacitet på 40 liter, möjliggör 
effektiva arbetspass (upp till 10 timmar) utan avbrott.

Servicevänlig
Lätt att kontrollera vätskenivåer.
Smörjpunkter reducerade till ett 
minimum.



TMDual-Cut

Mulching Bakutkast

Förarkomfort med Easy drive
Easy drive, enkel manövrering med 3-spaks 
system, två för styrning samt fram/back och en 
för hastighetsreglering. Denna kombination ger 
en enkel och exakt manövrering av maskinen. 
Placeringen av instrumentpanelen ger föraren 
optimal överblick och är placerad till höger om 
förarplatsen.
Turbo Z är standardutrustad med en bekväm 
konturformad stol som kan justeras i längdsled. 
Vid behov kan man utrusta maskinen med en 
superbekväm Grammer-stol med svankstöd, 
nackstöd, justerbara armstöd och fjädring. 
Uppvärmning finns som tillval.

Fördelar frontklipp 
• Bättre klippresultat då gräset inte blir nedtryckt före klippning

• Bättre sikt och förarkomfort
• Bättre manövrerbarhet och åtkomlighet jämfört med mittmonterade klippdäck
• Följer marknivån bättre

• Servicevänlig, lättare åtkomst vid service och rengöring

Mulchingklippdäck med bakutkast vid behov 
Robust konstruktion med 112cm klippbredd och med exceptionell prestanda. 
Klippdäcket är tillverkat av kraftig stålplåt som pressats fram i ett stycke. Detta 
i kombination med den mjuka designen och den djupa pressningen för den 
skärande kammaren ger en helt slät undersida, utan skarpa hörn och med 
optimalt luftflöde. Grässtråna klipps ner i flera olika nivåer när kniven roterar 
vilket ger ett imponerande klippresultat och finfördelning jämnt över hela 
klippbredden. Att konvertera klippdäcket till bakutkast är enkelt, kräver inga 
verktyg och gör att maskinen kan arbeta effektivt i högt gräs. Klippdäckets 
bärram är utrustat med punkteringsfria hjul.
Klipphöjdsjusteringen manövreras steglöst med ett enkelt knapptryck från 
förarsätet.
Samma reglage används för att vertikalpositionera klippdäcket vid rengörning 
och service.

Dual-Cut ™ 132 cm klippdäck är förstärkt med en ledad kant som kan bytas ut efter slitage. 
Klipparen är utrustad med ett enkelt och snabbt omställningssystem. 
Spakreglage alternativt elektrisk manövrering som tillval för att ändra mellan mulching eller 
bakutkast. Självutlösande påkörningsskydd .



Slagklippare
110 cm arbetsbredd, passar 
både för att klippa och slå 
gräs men ävenför att avverka 
mindre sly.

Klippdäck med 
sidoutkast
150 cm klippdäck
Endast för dieselmodellen

Snöplog
130 cm snöblad med 
elektrisk lyft
och mekanisk vinkling. 
Med denna
plog blir Turbo Z 
användbar och
produktiv hela vintern.

Snöslunga
Kraftig tvåstegs 
snöslunga med en
arbetsbredd på 110 cm. 
Som tillval
finns även en 
plexiglasskärm/
vindruta för att skydda 
föraren

Kraftuttag och hydraulisk lyft
Kraftuttaget aktiveras via en tryckknapp som
aktiverar en stark elektromagnetisk koppling.
Kopplingen är justerbar för att bibehålla effektivitet
över tiden och har inbyggd säkerhetsbroms.
Kraften till klippdäcket överförs via en en
gummiupphängd kardanaxel som har högre
effektivitet och tillförlitlighet än en konventionell
remtransmission.
Dieselversionen är även utrustad med hydraulisk frontlyft som 
gör det möjligt att manövrera olika tillbehör med ett enkelt 
knapptryck.

Hjul

Luftare /
Vertikalskärare
100 cm arbetsbredd, effektiv
täckning av stora områden
på kort tid. Lämplig även för
halmborttagning och för att
förbereda slitna 
gräsmatteområden
inför reparation.

Twin-hjul som ger 
mindre marktryck.

Pendelaxel för ökad 
stabilitet. Underlättar 
lastning och lossning 
från en släpvagn med 
bara två ramper. Finns 
som tillval.

Ribbade lågtrycksdäck
(tillval)ger bästa grepp
även under dom 
tuffaste förhållanden.
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TECHNICAL FEATURES

ATTACHMENTS

Modell Turbo Z 223 Turbo Z 322 D
Motor

Bensin Diesel
Vanguard V-Twin 386400 Kubota D902

23 hk / 627 cc. 22 hk / 898 cc.
2 / Luftkyld 3 / Vätskekyld

Trycksmörjning med kugghjulspump – Luftfilter av cyklontyp med förfilter– bränslefilter (diesel)

Bränsle
Modell
 Hästkraffter/Cyl.volym 
Antal cyl./ Kylning 
Filter/Smörjning 
Kapacitet bränsletank 43 L 43 L
Transmission
Drivning 2WD 2WD

Transmissionstyp Dubbla Hydro-Gear ZT3100 med externa filter
Max hastighet
Styrsystem
Bromsar

13 km/h 13 km/h
 "Easy drive" 3 spak - 2 reglage för styrning samt fram/back + 1 reglage för hastighet 

Hydrostatisk bromsning genom transmission - Mekanisk parkeringsbroms
Hjul/Däck

20 x 10.00 - 8 20 x 10.00 - 8
13 x 5.00 - 6 13 x 5.00 - 6

Framhjul
Bakhjul twin (tillval) 
Pendlande bakaxel med dubbla 
bakhjul (tillval) 13 x 5.00 - 6 13 x 5.00 - 6

Kraftuttag
Typ Kardan / Elektriskt inkoppling av PTO
Frontlyft
Typ – Hydraulic with 2 arms
Elsystem
Batteri
Säkerhetsbrytare 
Standard utrustning 
Varnings system

12 V / 50 Ah –Huvudbrytare som standard
 EEC European Standard / ISO

Timräknare
Oljetryck/Parkeringsbroms

12 V / 60 Ah – Huvudbrytare som standard
EEC European Standard / ISO

Timräknare och temperaturmätare
Oljetryck– Kylartemp. – batteri – Glödstift – Parkeringsbroms

Mått och Vikter
325 kg 440 kgVikt 

Längd/bredd/höjd 160 x 102 x 105 cm 170 x 112 x 119* cm
* with ROPS folded down

Mulching / Bakutkast
Klippbredd / Ant. Blad 
Klipphöjdsjustering/
uppfällning 90 grader
Viktt

112 cm (44") / 3 blad
Elektrisk, manövreras från förarsätet. Steglöst från 1 till 9 cm 

Electrisk
75 kg

112 cm (44") / 3 blad
Hydraulisk,manövreras från förarsätet.Steglöst från 1 till 9 cm 

Hydraulisk
75 kg

Dual-Cut™ mulching / Bakutkast
Klippbredd / Antal blad 
Klipphöjdsjustering /
Uppfällning 90 grader
Vikt

132 cm (52") / 3 blad
Elektrisk manövreras från förarsätet. Steglöst från 1 to 9 cm 

Elektrisk
134 kg

132 cm (52") / 3 blad
Hydraulisk manövreras från förarsätet. Steglöst från 1 to 9 cm 

Hydraulisk
134 kg

Klippdäck bakutkast
–
–
–

Klippbredd/Antal blad 
Klipphöjdsjustering 
Uppfällning 90 grader
Vikt –

150 cm (59") / 3 blades
Knapp på förarplats, 2 cm till 8 cm hydrauliskt

140 kg

Slagklippare
Klippbredd/Knivar 
Klipphöjd
 Vikt

110 cm (43") / 48 knivar(24 par) 
2 cm till 8 cm

144 kg

110 cm (43") / 48 knivar(24 par) 
2 cm till 8 cm

144 kg

135 cm (53") / 56 knivar (28 par) 
2 cm to 8 cm

158 kg
Luftare/Vertikalskärare
Klippbredd / Blad
Vikt

100 cm (40") / 28  blad
 90 kg

100 cm (40") / 28  blad
90 kg

Snöblad
Arbetsbredd/Plogvinkling 130 cm (51") / ± 30°, mekaniskl
Vikt 80 kg

130 cm (51") / ± 30°, hydraulisk 
80 kg

Snöslunga 
Typ/Arbetsbredd Tvåstegs / 110 cm (43")
Vikt 140 kg

Tvåstegs / 110 cm (43") 140 
kg




