
Kraftfull och mångsidig Rider med tvåcylindrig motor
och välj 94, 103 eller 112 cm Combiaggregat med
förstklassig BioClip®- och bakutkastklippning. Passar
markägare som kräver bästa möjliga effektivitet,
styrförmåga och perfekt resultat året runt.
Bakvagnsstyrning och det frontmonterade
klippaggregatet ger intuitiv användning, utmärkt
klippåtkomst och mycket god översikt över arbetsytan.
Kort sagt - med denna Rider får du den ultimata
körupplevelsen. Kan lätt utrustas med ett antal olika
tillbehör som borste, snöblad och snöslunga, för
maximal nytta under hela året. Funktioner som
pedalstyrd hydrostatisk transmission, lättåtkomliga
reglage, strålkastare och klippaggregat som kan ställas i
serviceläge gör det till ett nöje att använda och serva
denna Rider. Pris och viktangivelse gäller exkl.
klippaggregat

Bakvagnsstyrning
Vår unika bakvagnsstyrning
gör så att bakhjulen kan
svänga in under maskinen.
Detta ger suverän
manövrerbarhet med en
minimal svängradie vid fullt
rattutslag.

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

Tillval Combiaggregat
Denna Rider levereras utan
klippaggregat och kan
utrustas med 94, 103 eller
112 cm breda Combiaggregat
för effektiv klippning med
både BioClip® och bakutkast
klippning.

Serviceläge
Klippaggregatets serviceläge
underlättar rengöring och
service.

Mångsidig användning
En brett sortiment med
klippaggregat och tillbehör
gör din frontrotorklippare
utomordentligt mångsidig,
hela året runt.

Redskapsfäste
Lätt att växla mellan
klippaggregat och
frontmonterade tillbehör
som kvast, skära, snöplog
och snöslunga.

Ytter ligare egenskaper

Bekväm förarkomfort
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.

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.

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.

Lät tåt komlig klipphöjdsspak
Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör
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Ytter ligare egenskaper

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

BioClip®
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.

Svävande klippaggregat
Det svävande klippaggregatet följer markens konturer
och minskar risken att "skalpera" gräsmattan.

Justerbar st igningsvinkel
Möjligt att fininställa klippaggregatets position för att
säkerställa att klippresultatet alltid blir perfekt.

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

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

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

det möjligt att ändra klipphöjd under klippningen.

Bakutkast
Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt
gräs.

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

Svängande stödhjul
Klippaggregatet är utrustad med pivoterande hjul för
extra smidig funktion när du gör svängar. Hjulen
förhindrar också skador på gräsytan.

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

St rålkastare fram
Effektiv arbetsbelysning med 2x20W halogenlampor.

12 V-ut tag
Gör det möjligt att koppla in extra elektrisk
utrustning, ladda mobiltelefonen etc.

Förvaringsfack
Det öppna förvaringsutrymmet till vänster nås lätt
medan du klipper.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare Kawasaki

Motornamn FS Series V-Twin

Typ av motor FS481V

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 9,6 kW @ 2900 v/min

Cylindervolym, cm³ 603 cm³

Cylindrar 2

Motorkylning Luft

Generator 15 A

Batteri 12 V 24 Ah

Bränsle Bensin

Bränsletanksvolym 12 l

Motorsmörjning Fullt trycksmord

Oljetyp SAE10-W30

Oljevolym 1,7 l

Oljefilter Yes

Drivsystem

Typ av transmission Hydrostatisk

Transmission leverantör Tuff Torq

Transmission modell K46

Drivmetod Pedalmanövrerad

Hastighet framåt, min-max 0-9 km/h

Hastighet bakåt, min-max 0-9 km/h

Tillåten lutning, max 10 °
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Tekniska Data

Klippaggregat

Oklippt cirkel1 30 cm

Klippbredd, Min-Max 94-112 cm

Lämpliga klippaggregat Combi 94, Combi 103, Combi 112

Typ av klippaggregat Combi

Material klippkåpa Stål

Klippsystem BioClip®/Bakutkast

Klipphöjd, min-max, cm 25 - 75 mm

Klipphöjdssteg 9 st

Knivkoppling Automatisk

Knivar 3

Pulverlackerat klippaggregat Yes

Utrustning

Timmätare Digital och förprogrammerad med serviceintervall

Annat

Sätesmaterial Vinyl

Sätesupphängning Yes

Höjd på sätesrygg Hög

Fällbart säte Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram 170/60-8

Däckdimension, bak 170/60-8

Hjulbas 88,7 cm

Markfrigång 105 mm

Basmaskin, längd 202 cm

Bredd, maskinbas 89 cm

Basmaskin, höjd 115 cm

Vikt 238 kg

Maximal dragvikt2 125 kg

Lj udemissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 83 dB(A)

Uppmätta bulleremissioner 97 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 98 dB(A)

Vibrat ioner

Vibrationsnivå, ratt 2,5 m/s²

Vibrationsnivå, säte 0,7 m/s²

Logist ik

Förpackning Trälår

Förpackningsformat, LxBxH 2310x1120x1330 mm

Förpackningsvolym 3,44 m³

Vikt 69 kg

Paketerad vikt 307 kg

Pallformat, LxBxH 2310x1120x155mm

Antal per pall 1 st
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Tillbehör

967 15 26-01
Klippaggregat  - Combi
94

94 cm Combi-

klippaggregat, med
BioClip och

bakutkastfunktion.

967 15 24-01
Klippaggregat  - Combi 103

103 cm Combi-

klippaggregat med
klipplägena BioClip och

bakutkast.

967 18 85-01
Klippaggregat  - Combi 112

112 cm Combi-klippaggregat

med möjlighet till både
BioClip och bakutkast.

587 02 46-01
Borste

Roterande borste för

att sopa upp löv, snö
etc. Kan vinklas mot

bägge sidor. Med
borsten följer ett

stänkskydd.

587 02 46-01
Borste

Roterande borste för
att sopa upp löv, snö

etc. Kan vinklas mot
bägge sidor. Med

borsten följer ett
stänkskydd.

964 99 30-01
Snökedj or  - piggar  (par)

Ger bra grepp på snö och
is.

585 66 61-01
Snökedj or  — fyrkant iga (par)

Ger bra grepp på snö och is.

953 51 59-02
Hj ulvikt

Kullagrade för bättre
grepp och säkrare

körning. passar både
Trelleborg och Starco-

fälgar.

953 51 59-02
Hj ulvikt

Kullagrade för bättre
grepp och säkrare

körning. passar både
Trelleborg och Starco-

fälgar.

966 41 59-01
Snöblad

Kraftigt snöblad med
stålkant. Gummiskär finns

som tillbehör. Inställbart i
fem vinklar med 120 cm

arbetsbredd. För
bakhjulsdrivna Riders ska

hjulvikter och snökedjor
användas.

531 02 12-40
Gummiblad

Utbytesskär i gummi för

ersättningsskär till snöblad.
Gummiiskäret är lämplig när

det finns ett behov av att
skydda marken / underlaget

från att bli skadat av
metallskäret.

586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med

stor uppsamlare. Snabb
och verktygslös

montering.

586 63 65-01
Sweeper

581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

953 51 17-02
Vagn Pro

501 00 82-01
Transportvagn 275
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Tillbehör

Robust sweeper med
stor uppsamlare. Snabb

och verktygslös
montering.

Sweeper/uppsamalare för
effektiv insamling av

gräsklipp. Justerbar
höjdinställning. Kan

tömmas från förarplatsen.

Tippbar transportvagn. Fällbar
bakläm, för smidig av- och

pålastning. Extra breda hjul.

Transportvagn med
lämlåsning, utrustad

med 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 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 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 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.

953 51 24-01
Grusharv

Kraftig grusharv med
gummihjul och ställbart

arbetsdjup. Med krattpinnar
som viker sig då harven

backas.

953 52 49-01
Spr idare

En spridare av hög
kvalitet för

professionell
användning. En

elektriskt manövrerad
spridare som

garanterar jämn
spridning.

Skyddsgallret överst
kan också användas

som en skiljevägg när
man använder

gödningsmedel, salt,
sand eller fint grus

med en storlek upp till
30 mm. När spridaren

används för vinterbruk
skall ridern förses med

hjulvikter och
snökedjor. Av

säkerhetsskäl bör inte
spridaren användas vid
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Tillbehör

lutning mer än 10
grader åt något håll.

953 52 49-01
Spr idare

En spridare av hög
kvalitet för

professionell
användning. En

elektriskt manövrerad
spridare som garanterar

jämn spridning.
Skyddsgallret överst

kan också användas
som en skiljevägg när

man använder
gödningsmedel, salt,

sand eller fint grus med
en storlek upp till 30

mm. När spridaren
används för vinterbruk

skall ridern förses med
hjulvikter och

snökedjor. Av
säkerhetsskäl bör inte

spridaren användas vid
lutning mer än 10

grader åt något håll.

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.

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.

953 53 10-01
Kantskärare

För skärning och justering
av gräskanter. Inställbart

skärdjup. Vändbar för att
lägga tiltan på ut- eller

insidan.

505 69 90-40
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:
200x1500x35 mm.

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
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Tillbehör

per par. Ramperna
säljs i par.

Dimensioner:
200x2000x50 mm.

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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