
The TS 346 is a high spec tractor designed for
landowners who frequently need an efficient machine
on really large areas all year round. It is a high-capacity
tractor with side ejection for demanding lawn care.
Driven by a powerful Husqvarna Endurance, twin
cylinder engine that starts with one touch without any
choke. Has extra fast transmission for superior
transport speeds. Pedal-operated hydrostatic
transmission together with cast front axle means
convenient and trouble-free operation. The unique
RapidReplace™ blade system ensures safe, fast and
tool-less blade replacement.

SmartSwitch™
SmartSwitch ger bekväm och
säker nyckelfri drift,
återkoppling i realtid via
indikeringslampor för
parkeringsbroms,
batteristatus, strålkastare,
ROS och knivaktivering samt
förenklad start och stopp
med en knapptryckning.

Endurance V-Twin-motor
Drivs av Briggs and Stratton,
en motor som har förstklassig
luftfiltrering, krompläterade
ventiler, superpolerade
lagerytor och en
överdimensionerad kylfläkt
för extrem livslängd och
bästa möjliga prestanda.

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.

RapidReplace knivsystem
Klippaggregatets knivar är
lätta att demontera och
montera utan att använda
några verktyg. Detta betyder
säker och snabb knivservice –
och med vassa knivar får du
en friskare och vackrare
gräsmatta.

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.

Ytter ligare egenskaper

Snabb hydrost at isk t ransmission
Har en hydrostatisk transmission som är snabb och ger
god markkontakt för bästa möjliga transporthastighet
och mjuka, variabla hastigheter framåt och bakåt med
hjälp av pedaler.

Elekt risk inkoppling av klippaggregat et
Enkel inkoppling av knivar; dra ut strömbrytaren på
kontrollpanelen

Ergonomiut förande.
Ger en bekväm förarställning med spakar och

Farthållare
En praktisk och effektiv funktion som säkerställer att
traktorn håller jämn hastighet, även om gräsmattan är
böljande eller sluttande.

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

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

kontroller som är lätta att nå. Bred step-through-
modell (insteg från båda sidor), justerbar 38 cm hög
sätesrygg med armstöd och bekväm greppratt ger
förstklassig ergonomi.

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

Armst öd
Säten med armstöd för mer komfort under
gräsklippningen.

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.

Breda däck
Breda däck innebär lägre marktryck och bidrar till den
suveräna framkomligheten.

Först ärkt  klippaggregat
Stålröret på klippaggregatets kant ger ökad livslängd.

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

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

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 klassiga klippaggregat .
För maximal prestanda och effektivitet.

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.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare Briggs & Stratton

Motornamn Endurance Series V-Twin

Typ av motor Husqvarna Endurance Series 8240 Model 44S677

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 13,8 kW @ 2600 v/min

Effekt1 13,8 kW

Cylindervolym, cm³ 721 cm³

Cylindrar 2

Motorkylning Luft

Generator 16

Batteri 12 V 28 Ah

Typ av luftfilter Dubbel

Bränsle Bensin

Bränsletanksvolym 15,1 l

Bränsletanks placering Bak

Motorsmörjning Fullt trycksmord

Oljevolym 1,89 l

Oljefilter Yes

Drivsystem

Typ av transmission Snabb hydrostat

Transmission leverantör Tuff Torq

Transmission modell K57R

Drivmetod Pedalmanövrerad

Hastighet framåt, min-max 0-10,3 km/h

Klippaggregat
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Tekniska Data

Klippbredd, cm 117 cm

Oklippt cirkel2 81 cm

Typ av klippaggregat Stansad, förstärkt

Material klippkåpa Stål

Klippsystem Sidoutkast

Klipphöjd, min-max, cm 38 - 102 mm

Klipphöjdsjustering Skåra

Klipphöjdsjusterare Skärmplacerad

Knivkoppling Elektrisk

Knivar 2

Knivtyp Quick change (Revolution)

Skalperingshjul 4

Stödhjul Yes

Pulverlackerat klippaggregat Yes

Anslutning för aggregattvätt Yes

Övrigt

Typ av säte 15" högt bak

Höjd på sätesrygg Hög

Sätesmaterial Vinyl

Ratt Ergonomisk

Främre skydd Stötfångare med kvistskydd

Timmätare Ja

Tävlingsfotpedal i aluminium Yes

Uppsamlare Tillgänglig som tillbehör

Deflektor Inkluderat

BioClip® sats Finns som tillbehör

Dimensioner

Däckdimension fram 15x6-6"

Däckdimension bak 20x10-8"

Basmaskin, längd 175 cm

Bredd, maskinbas 122 cm

Basmaskin, bredd (chute down) 145 cm

Basmaskin, bredd (chute up) 122 cm

Basmaskin, höjd 107 cm

Vikt 232 kg

Lj udemissioner

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

Uppmätta bulleremissioner 98,3 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 100 dB(A)

Vibrat ioner

Vibrationsnivå, ratt 2,73 m/s²

Vibrationsnivå, säte 0,14 m/s²

Genomsnittlig daglig exponeringstid 1 h
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Tillbehör

960 71 00-21
Uppsamlare

Uppsamlare med stor

volym (315 liter) med
3-behållare. Passar 117 cm

klippaggregat. Ej
knivbyte.

953 51 17-02
Vagn Pro

Tippbar transportvagn.

Fällbar bakläm, för smidig
av- och pålastning. Extra

breda hjul.

501 00 82-01
Transpor tvagn 275

Transportvagn med

lämlåsning, utrustad
med breda hjul.

Baklucka underlättar på-
och avlastning.

967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar

bakstam.

967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar

bakstam.

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 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 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.

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

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

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.
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Tillbehör

jämförelse med separata
verktyg.

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.

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.

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.

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.

966 00 19-01
Gummiskär

544 92 16-01
Borste

505 54 92-01
Motvikt

997 10 31-10
Snökedj or
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Tillbehör

För montering på snöblad
för att skydda underlaget

från att bli skadat av
stålskäret. Passar snöblad

544 92 17-01.

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.)

16 kg. För ett bättre
grepp och säkrare

körning.

Snökedjor till bakhjul på
traktorer med

däckdimension 20x10". Ger
bra grepp vid körning på

snö och is.

997 10 31-10
Snökedj or

Snökedjor till bakhjul på
traktorer med

däckdimension 20x10". Ger
bra grepp vid körning på

snö och is.

505 63 08-82
Kapell t ill t raktor

Kapell för traktor i
vattenavvisande nylon

med ventilation.
Justerbart dragsnöre

nedtill. Passar traktorer
med uppsamlare.

505 69 90-41
Lastramper

Böjda påkörningsramper
gjorda av

saltvattenbeständig
aluminium med den

halkfria ytan O3, vilket
göra att alla däck får ett

säkert grepp även i våta
och halkiga miljöer.

Påkörningsramperna
passar väl att användas

på vagnar med en höjd
upp till 700 mm, och för

max total last på 450
kg/par. Ramperns säljs

parvis, mått
200x1500x35 mm.

505 69 90-43
Lastramper

Böjda påkörningsramper
gjorda av aluminium med

den halkfria ytan O3,
vilket göra att alla däck

får ett säkert grepp även i
våta och halkiga miljöer.

Påkörningsramperna
passar väl att användas på

vagnar med en höjd upp
till 700 mm, och för max

total last på 450 kg/par.
Ramperna säljs i par, mått

200x2000x50 mm.

505 69 90-43
Lastramper

Böjda påkörningsramper

gjorda av aluminium med
den halkfria ytan O3,

vilket göra att alla däck
får ett säkert grepp även i

våta och halkiga miljöer.
Påkörningsramperna

passar väl att användas på
vagnar med en höjd upp

till 700 mm, och för max
total last på 450 kg/par.

Ramperna säljs i par, mått
200x2000x50 mm.

579 45 01-01
Bat ter iladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra

batterier från 1.2-32Ah,
såsom batterier i Riders

och traktorer etc.
Laddaren är lämplig för

underhållsladdning upp
till 100Ah. Perfekt för

batteristartade
säsongsprodukter.

Helautomatisk
uppladdning och

underhållsladdning som
maximerar batteriets

580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters

bensindunk erbjuder ett
innovativt sätt att tanka

beroende på de tre
greppens unika

placering och
bensinpipens

utformning. Detta ger
dig möjlighet att enkelt

lyfta, bära och -
viktigast av allt - tanka

snabbt utan stänk eller
spill.
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Tillbehör

funktion och livslängd.
Inga gnistor,

kortslutningssäker och
skyddad mot omvänd

polaritet ger enkel
användning.

Vattenresistent (IP 65) för
utomhusanvändning, även

vid nederbörd, sommar
som vinter. Används, med

fördel, tillsammans med
Husqvarnas

Batteristatusindikator.
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