
U-Cut™
Styrtekniken U-Cut gör det
extra lätt att svänga och
klippa runt hinder. Det
betyder färre oklippta ytor,
extra effektiv klippning och
ökad styrförmåga.

Chokefr i star t
Enkel att starta tack vare
den automatiska choken.
Vrid bara på nyckeln och
kör.

Pedalstyrd hydrostat isk
t ransmission
Hastighet och riktning
hanteras med pedaler, så att
du kan ha båda händerna på
ratten för bästa möjliga
körkontroll.

Elekt r isk inkoppling av
klippaggregatet
Enkel inkoppling av knivar;
dra ut strömbrytaren på
kontrollpanelen

Tillbehör f inns
Våra mångsidiga traktorer
kan utrustas med tillbehör,
exempelvis snöblad.

"Step-through"
"Step-through" (insteg från
båda sidor) säkerställer
bekväm och enkel på- och
avstigning.

Ytter ligare egenskaper

Husqvarnas motorserie Endurance
Motorn har utvecklats av Briggs and Stratton för
Husqvarna och har förstklassig luftfiltrering,
krompläterade ventiler, superpolerade lagerytor och
en överdimensionerad kylfläkt för extrem livslängd och
bästa möjliga prestanda.

Justerbart  säte
Justerbart säte som kan flyttas framåt och bakåt när
du sitter på traktorn.

Robust  stålchassi
Byggt på robust stålchassi vilket säkrar maximal
hållbarhet och stabilitet.

Kraft ig gjuten framaxel
Kraftig gjuten framaxel ger suverän balans och
stabilitet, även med uppsamlare.

Först klassiga klippaggregat .
För maximal prestanda och effektivitet.

Fjäderassisterad klipphöjdsjustering
Lättåtkomlig klipphöjdsjustering för bättre ergonomi.
Det fjäderassisterade klippdäcket gör att
höjdjusteringen blir enklare.

Ergonomisk rat t
Komfortabel ratt, vinklad för optimal förarposition.

Bat teri indikator med anslutning för laddare
Ger en tydlig indikation av batteriets status, vilket gör
det lätt att se om laddning behövs.
Anslutningskontakten är placerad intill indikatorn för
extra bekväm laddning av batteriet.

Pendlande framaxel
Svängbar framaxel ger körkomfort och suverän
framkomlighet även i kuperad terräng.

Först ärkt  klippaggregat
Stålröret på klippaggregatets kant ger ökad livslängd.
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Ytter ligare egenskaper

Luft indukt ion
Vårt "Air Induction" klippsystem suger luft både ovan
och underifrån klippkåpan vilket resulterar i ett högre
luft flöde som lyfter gräset och ger ett utmärkt
klippresultat

Slangkoppling
Underlättar rengöring av klippaggregatet. Anslut
slangen, vrid på vattnet och starta motorn så får du
ett renare aggregat. För optimalt resultat ska du
rengöra gräsklipparen direkt efter användning.

Mugghållare
Mugghållare för förfriskningar under körning.

Stöt fångare
Skyddar fronten på traktorn effektivt.

Reverse Operat ing System (ROS)
För ökad säkerhet. ROS-system (Reverse Operationg
System) kopplar ur knivarna vid körning bakåt.

Stödhjul
Klippdäcket är utrustat med stödhjul, vilket minskar
risken för att förstöra gräsytan vid ojämnt underlag.

Timmätare med servicepåminnare
Anger när det är dags att serva gräsklipparen.

Lampa
Gör att traktorn syns bättre och att du kan arbeta
längre när det blir mörkt.

Säkerhet sbrytare under sätet .
Alla våra traktorer är utrustade med en
säkerhetsbrytare under sätet. Om föraren lämnar
sätet stängs motor och klippaggregat automatiskt av.

BioClip®-sats/ kåpa som t il lbehör
Gör det möjligt att omvandla gräsklipparen till
BioClip®, vilket betyder att gräset klipps till små bitar
som snabbt bryts ned och återgår till gräsmattan som
gödsel och också gör gräsmattan mer okänslig mot
torka.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare Briggs & Stratton

Motornamn Endurance Series

Typ av motor Husqvarna Endurance Series 4175

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 8,9 kW @ 2600 v/min

Cylindervolym, cm³ 508 cm³

Cylindrar 1

Motorkylning Luft

Generator 9 A

Generator 9

Batteri 12 V 28 Ah

Typ av luftfilter Dubbel

Bränsle Bensin

Bränsletanksvolym 5,7 l

Bränsletanks placering Fram

Motorsmörjning Fullt trycksmord

Oljevolym 1,42 l

Oljefilter Yes

Drivsystem

Typ av transmission Hydrostatisk

Transmission leverantör Tuff Torq

Transmission modell K46

Drivmetod Pedalmanövrerad

Klippaggregat

Klippbredd, cm 97 cm

Oklippt cirkel1 90 cm

Typ av klippaggregat Stansad, förstärkt

Material klippkåpa Stål

Klippsystem Sidoutkast

Klipphöjd, min-max, cm 38 - 102 mm
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Tekniska Data

Klipphöjdsjustering Skåra

Klipphöjdsjusterare Skärmplacerad

Knivkoppling Elektrisk

Knivar 2

Knivtyp

Skalperingshjul 2

Anslutning för aggregattvätt Yes

Övrigt

Typ av säte 13" högt bak

Höjd på sätesrygg Medium

Ratt Ergonomisk

Främre skydd Rörstötfångare

Timmätare Digital och förprogrammerad med serviceintervall

Uppsamlare Tillgänglig som tillbehör

Deflektor Inkluderat

BioClip® sats Finns som tillbehör

Dimensioner

Däckdimension fram 15x6-6"

Däckdimension bak 20x8-8"

Basmaskin, längd 173 cm

Bredd, maskinbas 104 cm

Basmaskin, bredd (chute down) 127 cm

Basmaskin, bredd (chute up) 110 cm

Basmaskin, höjd 102 cm

Vikt 191 kg

Lj udemissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 85 dB(A)

Uppmätta bulleremissioner 98,7 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 100 dB(A)

Vibrat ioner

Vibrationsnivå, ratt 5,06 m/s²

Vibrationsnivå, säte 0,2 m/s²

Genomsnittlig daglig exponeringstid 1 h

Tillbehör

960 71 00-01
Uppsamlare

Uppsamlare med stor
volym (210 liter) med

960 71 00-03
BioClip® pluggar ,  satser

För att konvertera till
BioClip® (mulching),

953 51 17-02
Vagn Pro

Tippbar
transportvagn. Fällbar

501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med
lämlåsning, utrustad med
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Tillbehör

2-behållare. Passar 97 cm
klippaggregat,

uppsamlarknivar ingår.

inkluderar täckplåt. Ej
knivbyte. Passar LT

traktorer med 97 cm
klippaggregat.

bakläm, för smidig av-
och pålastning. Extra

breda hjul.

breda hjul. Baklucka
underlättar på- och

avlastning.

501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med
lämlåsning, utrustad med

breda hjul. Baklucka
underlättar på- och

avlastning.

967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar
bakstam.

586 63 68-01
Mossr ivare för
redskapsfäste

Mossrivare för
användning med

fästanordning (586 63
72-01). Rensar lätt

bort mossan för en
friskare gräsmatta. De

fjädrande pinnarna är
värmebehandlade för

att bli extra hållbara.

586 63 69-01
Markluf tare för
redskapsfäste

Luftare för användning
med fästanordning (586 63

72-01). Ser till att luft,
vatten och näringsämnen

når fram till jorden.
Luftarens knivar är

rostskyddade för att bli
extra starka och hållbara.

586 63 69-01
Markluf tare för
redskapsfäste

Luftare för användning

med fästanordning (586 63
72-01). Ser till att luft,

vatten och näringsämnen
når fram till jorden.

Luftarens knivar är
rostskyddade för att bli

extra starka och hållbara.

586 63 72-01
Redskapsfäste

Fästanordning i hållbart
stål med universalkoppling.

Mossrivare och
vertikalskärare kan kopplas

på. De olika tillbehören går
snabbt och enkelt att sätta

dit tack vare det
verktygslösa

snabbkopplingssystemet.
Kräver mindre

förvaringsutrymme i
jämförelse med separata

verktyg.

953 51 24-01
Grusharv

Kraftig grusharv med
gummihjul och

ställbart arbetsdjup.
Med krattpinnar som

viker sig då harven
backas.

967 02 72-01
Spr idare 75

Bogserad spridare med
enkel justering av flöde,

för större områden. Sluten
kommersiell växellåda för

jämna drivning och enkelt
underhåll och stora däck

för enkel manövrering.
Slitstarkt nylonskydd

inkluderat. Kan användas
för att sprida gödning och

frön i din trädgård samt för
issmältning under vintern.

Om spidaren används med
salt, se till att rengöra

spridartratt och rör efter
användning för att

förhindra korrosion
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Tillbehör

967 02 72-01
Spr idare 75

Bogserad spridare med

enkel justering av flöde,
för större områden. Sluten

kommersiell växellåda för
jämna drivning och enkelt

underhåll och stora däck
för enkel manövrering.

Slitstarkt nylonskydd
inkluderat. Kan användas

för att sprida gödning och
frön i din trädgård samt för

issmältning under vintern.
Om spidaren används med

salt, se till att rengöra
spridartratt och rör efter

användning för att
förhindra korrosion

954 12 00-46
Spr idare 30

Spridare med enkel

justering av flöde, för
mindre områden. Kan

användas för spridning av
konstgödning och gräsfrö i

din trädgård, liksom för
granulat till snösmältning.

Om spridaren används med
salt måste den rengöras väl

efter användandet för att
förhindra korrosion.

586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med

stor uppsamlare.
Snabb och verktygslös

montering.

581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/uppsamalare för

effektiv insamling av
gräsklipp. Justerbar

höjdinställning. Kan
tömmas från förarplatsen.

581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/uppsamalare för

effektiv insamling av
gräsklipp. Justerbar

höjdinställning. Kan
tömmas från förarplatsen.

965 89 94-01
Vält

Koppla välten bakom

åkgräsklipparen och fyll
med sand eller vatten.

Välten används för att
jämna till och packa jord

på ex. nysådda ytor.

544 92 18-01
Tvåstegs snöslunga

Tvåstegs snöslunga

med 107 cm
arbetsbredd.

Utkastarröret kan
vridas 180°. Skall

användas med
snökedjor och

hjulvikter.

544 92 17-01
Snöblad

Kraftigt stålblad med

skyddande
fjädermekanism.

Inställbart i olika vinklar åt
höger eller vänster. Ska

användas tillsammans med
snökedjor och hjulvikter.

122 cm arbetsbredd.

544 92 17-01
Snöblad

Kraftigt stålblad med
skyddande

fjädermekanism.
Inställbart i olika vinklar åt

höger eller vänster. Ska
användas tillsammans med

snökedjor och hjulvikter.
122 cm arbetsbredd.

966 00 19-01
Gummiskär

För montering på snöblad
för att skydda underlaget

från att bli skadat av
stålskäret. Passar snöblad

544 92 17-01.

544 92 16-01
Borste

Borstaggregat för att
sopa löv, snö etc.

Ställbara stödhjul
(pivot). Kan vinklas

20° åt vardera sidan.
Passar Passar

LT/YT/GT modeller
från 2007 och

uppsamlartraktorer
med nya chassin

(passar inte
126-serien.)

505 54 92-01
Motvikt

16 kg. För ett bättre grepp

och säkrare körning.
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