
Om du vill ha en riktig Husqvarna Rider, med sin
förmåga att navigera runt blomsterrabatter, buskar,
träd och andra hinder på din gräsmatta, men vill inte ha
en Rider för de största gräsmattorna är Husqvarna R
112C det perfekta valet. Dess kompakta design
säkerställer enkel hantering även i trånga utrymmen
och gör den lätt att förvara. Trots det mindre formatet,
ger den utmärkt grepp även i sluttningar och våta
förhållanden. Med bakvagnsstyrning kan du vända
snabbt med en minimal svängradie. Och det
frontmonterade klippaggregatet ger dig en utmärkt
översikt över arbetsområdet.

Bakvagnsstyrning
Den fantastiska styrförmåga
ger utmärkt manövrerbarhet
och underlättar vid körning
runt hinder så som träd och
buskar.

Frontmonterat
klippaggregat
Frontmonterat klippaggregat
för utmärkt tillgänglighet i
hörn och under buskar,
parkbänkar etc.

Combiaggregat
Med Combiaggregat får du
den mångsidighet som två
olika klippsystem ger. Välj
mellan BioClip® för gödsling
av gräsmattan och bakutkast
för effektiv klippning i
områden med högre och
grövre gräs.

Bakhj ulsdr if t
Det effektiva bakhjulsdrivna
systemet säkerställer
utmärkt dragkraft vid
klippning på sluttningar.

Bekväm förarkomfor t
Med Rider får du säkerhet,
stabilitet och dragkraft och
grepp på både platt mark
och i sluttningar. Riders låga
tyngdpunkt bidrar till såväl
den extra goda dragkraften
som en bekväm sittkänsla för
användaren.

Kompakt  design
Den kompakta utformningen
gör det lätt att manövrera
gräsklipparen på små ytor.
Kräver också mindre
utrymme för förvaring.

Ytter ligare egenskaper

Klippaggregat  med t vå knivar
Robust klippaggregat med två knivar och vinklat läge
för optimal trimning på vänster sida. Sväng vänster för
att få en så liten oklippt cirkel som möjligt.

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

Automat isk knivakt ivering
Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned
klippaggregatet.

BioClip®

Enkel service
Tack vare det externa tanklocket behöver du inte
öppna motorhuven när du tankar. Den extra breda
tanköppningen gör tankningen än lättare.

Lät tåt komliga reglage
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal
användarkomfort.

Engreppsjustering av klipphöjden
Enkel engreppsjustering av klipphöjden.

Bakutkast
Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt
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Ytter ligare egenskaper

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på
intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger
till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till
gräsmattan som gödning.

Fyra stora hjul
16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort,
bra framkomlighet och mindre risk att skada
gräsytorna.

Lät tåt komliga servicepunkter
Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga
servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll
och service.

Pendlande bakaxel
Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på
drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

gräs.

Motor bakom föraren
Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre
överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och
avgaser vid förarsätet.

Genomskinlig bränsletank
Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel
kontroll av bränslenivån.

Mugghållare
Mugghållare för förfriskningar under körning.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare Briggs & Stratton

Motornamn PowerBuilt

Typ av motor 3115

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 6,4 kW @ 3000 v/min

Cylindervolym, cm³ 344 cm³

Cylindrar 1

Motorkylning Luft

Generator 3 A

Batteri 12 V 20 Ah

Bränsle Bensin

Bränsletanksvolym 4 l

Motorsmörjning Trycksmord

Oljetyp SAE10W30

Oljevolym 1,4 l

Drivsystem

Typ av transmission Hydrostatisk

Transmission leverantör Tuff Torq

Transmission modell T36

Drivmetod Pedalmanövrerad

Hastighet framåt, min-max 0-7 km/h

Hastighet bakåt, min-max 0-3 km/h

Tillåten lutning, max 10 °

Klippaggregat

Oklippt cirkel1 65 cm

Klippbredd, cm 85 cm

Lämpliga klippaggregat Combi 85

Typ av klippaggregat Pressat

Material klippkåpa Stål

Klippsystem BioClip®/Bakutkast

Klipphöjd, min-max, cm 25 - 70 mm

Klipphöjdssteg 7 st

Knivkoppling Automatisk
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Tekniska Data

Knivar 2

Annat

Sätesjustering Med verktyg

Sätesmaterial Vinyl

Höjd på sätesrygg Medium

Fällbart säte Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram 155/50-8

Däckdimension, bak 155/50-8

Hjulbas 80 cm

Markfrigång 120 mm

Basmaskin, längd 212 cm

Bredd, maskinbas 88 cm

Basmaskin, höjd 108 cm

Vikt 190 kg

Maximal dragvikt2 100 kg

Lj udemissioner

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

Uppmätta bulleremissioner 99 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 100 dB(A)

Vibrat ioner

Vibrationsnivå, ratt 1,6 m/s²

Vibrationsnivå, säte 0,7 m/s²

Logist ik

Förpackning Trä och kartong, behandlad barkfri

Förpackningsformat, LxBxH 2300x970x845 mm

Förpackningsvolym 1,525 m³

Vikt 50 kg

Paketerad vikt 240 kg

Pallformat, LxBxH 1950x850x129mm

Antal per container 20ft:22 40ft:40 40HC:0st

Tillbehör

967 28 07-01
Snöblad

Snöblad med

metallskär. Perfekt
för snöröjning av

gångar och infarter.
Kan utrustas med

585 64 37-01
Gummiblad

Gummiskäret är bra att

använda för att skona
underlaget från

snöbladets metallskär.

585 66 45-01
Snökedj or  — fyrkant iga
(par)

Ger bra grepp på snö

och is.

967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.
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Tillbehör

gummiskär (585 64
37-01). Skall

användas med
snökedjor.

967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar
bakstam.

581 12 54-01
Belysningskit

LED-belysningskit för att
göra arbetet lättare när

det är mörkt ute, bred
ljusfördelning och låg

strömförbrukning. 30 000
timmars livslängd vid

normal användning.
Passar alla Frontriders.

505 69 90-40
Lastramper

Praktisk rak eller böjd
ramp i saltvattentålig

aluminium. Rampen har
ett effektivt halkskydd

som ger bra grepp för
olika typer av däck.

Passar släpvagnar med
en höjd på upp till 700

mm och klarar en
maximal belastning på

450 eller 1000 kg (olika
modeller).

505 63 08-70
Kapell

Heltäckande kapell för riders.
Tillverkat i vattenavvisande

nylon. Justerbart längst ner samt
med ventilationshål.

505 63 08-70
Kapell

Heltäckande kapell

för riders. Tillverkat
i vattenavvisande

nylon. Justerbart
längst ner samt med

ventilationshål.

505 69 90-42
Lastramper

Lastramper av

havsvattentålig
aluminium med den

välkända halkskyddsytan
O3, som ger alla slags

hjul ett gott grepp även i
våta och hala miljöer.

Lastramperna passar väl
för användning på

släpkärror med en
maximal höjd om 700 mm

och för en total
belastning om 450 kg per

par. Ramperna säljs i
par. Dimensioner:

200x2000x50 mm.

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.

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 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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