
R 418Ts AWD är utrustad med All-Wheel-Drive, vilket
märkbart ökar och säkrar manövrerbarheten på trånga
och och hala ytor. Gör Riderns manövrerbarhet
oslagbart flexibel på de minsta och mest komplicerade
ytor, oberoende av svårighetsgrad och lutning.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

Lät tåt komlig klipphöjdsspak
Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör
det möjligt att ändra klipphöjd under klippningen.

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

Justerbar rat t

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.

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

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

Enkel service
Tack vare det externa tanklocket behöver du inte
öppna motorhuven när du tankar. Den extra breda

NY!
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Ytter ligare egenskaper

En teleskopisk rattstolpe gör det möjligt att justera
ratthöjden, vilket innebär bättre ergonomi och
komfort.

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

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

All-Wheel-Drive (AWD)
All-Wheel-Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna,
blöta och hala ytor. AWD-funktionen justerar
automatiskt dragkraften på alla hjul, beroende på
körsituationen.

Robust  chassi
De flesta Riders har byggts på robusta,
pulverlackerade ramar av 3 mm tjock stålplåt.

AWD t ransmission
En tillförlitlig Kanzaki hydrostatisk transmission med
dubbla hydrostater. Funktionen ger utmärkt fäste,
differentialen minskar risken för nötning av gräsytan.

tanköppningen gör tankningen än lättare.

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

Timräknare
Hjälper dig ha kontroll på service- och
underhållsintervall.

Servost yrning
Servostyrning gör körningen mindre ansträngande och
mer behaglig.

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

Kawasaki FH-series
Kawasaki V-twin, OHV motor med full trycksmörjning
med oljefilter. Kombinerad hög effekt och högt
vridmoment, med låg bränsleförbrukning och låga
emissioner.

Hydraulisk redskapslyft
Servostyrd redskapslift höjer prestandan och ger
bättre precision och styrning. Knivarna aktiveras
automatiskt när klippaggregatet sänks ned.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare Kawasaki

Motornamn FS Series V-Twin

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 10,6 kW @ 2900 v/min

Cylindervolym, cm³ 603 cm³

Cylindrar 2

Motorkylning Luft

Generator 13 A

Batteri 12 V 24 Ah

Bränsle Bensin

Bränsletanksvolym 14 l

Motorsmörjning Fullt trycksmord

Oljetyp SAE 10-W30

Oljevolym 1,9 l

Oljefilter Yes

Drivsystem

Typ av transmission Hydrostatisk AWD

Transmissionsfabrikat, fram Kanzaki

Transmissionsmodell, fram KTM10S

Transmissionsfabrikat, bak Kanzaki

Transmissionsmodell, bak K664

Transmission leverantör Kanzaki

Drivmetod Pedalmanövrerad

Hastighet framåt, min-max 0-11 km/h

Hastighet bakåt, min-max 0-9 km/h

Tillåten lutning, max 10 °

Klippaggregat
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Tekniska Data

Oklippt cirkel1 50 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 7 st

Knivkoppling Automatisk

Knivar 3

Pulverlackerat klippaggregat Yes

Utrustning

Timmätare Digital och förprogrammerad med serviceintervall

Annat

Sätesmaterial Vinyl

Sätesupphängning Yes

Höjd på sätesrygg Hög

Armstöd med gångjärn Tillval

Fällbart säte Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram 170/60-8

Däckdimension, bak 170/60-8

Hjulbas 87 cm

Markfrigång 75 mm

Basmaskin, längd 202 cm

Bredd, maskinbas 90 cm

Basmaskin, höjd 113 cm

Vikt 308 kg

Maximal dragvikt2 150 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 2,6 m/s²

Vibrationsnivå, säte 0,7 m/s²

Logist ik

Förpackning Trä och kartong, behandlad barkfri

Förpackningsformat, LxBxH 2310x1120x1330 mm

Förpackningsvolym 3,44 m³

Vikt 69 kg

Paketerad vikt 377 kg

Pallformat, LxBxH 2310x1020x155mm

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

967 29 32-01
Klippaggregat  - Combi 94

94 cm Combi-

klippaggregat med
klipplägena BioClip och

bakutkast.

967 29 33-01
Klippaggregat  - Combi
103

103 cm Combi-

klippaggregat med
klipplägena BioClip och

bakutkast.

967 29 34-01
Klippaggregat  - Combi 112

112 cm Combi-

klippaggregat med
klipplägena BioClip och

bakutkast.

966 79 63-01
Borste

Roterande borste för att

sopa upp löv, snö etc.
Kan vinklas mot bägge

sidor.

966 79 63-01
Borste

Roterande borste för att
sopa upp löv, snö etc.

Kan vinklas mot bägge
sidor.

966 79 65-01
Slaghack

Robust, pålitlig slaghack
för sällan klippta ytor.

Utmärkt på långt gräs,
låga buskar, nässlor osv.

Utrustad med slitstark
växellåda för bästa

hållbarhet. Kan också
utrustas med mossrivare

med lösa slagor som
tillbehör. Arbetsbredd

för båda 100 cm.

966 96 84-01
Mossr ivare

Extra mossrivartillbehör för
slaghack. Axel med knivar

för att ta bort mossa.

966 79 64-01
Snöslunga

Enstegsslunga med 100 cm

arbetsbredd. Snöslungan
är försedd med växellåda,

lätt i sin konstruktion och
enkel att montera.

Utkastarrörets rotation är
210 grader.Rekomenderas

till awd-Riders annars bör
hjulvikter och snökedjor

vara monterade. Av
säkerhetsmässiga skäl bör

Rider med snöslunga inte
användas i lutningar

större än max 10 grader i
alla riktningar.

966 79 64-01
Snöslunga

Enstegsslunga med 100 cm

arbetsbredd. Snöslungan
är försedd med växellåda,

lätt i sin konstruktion och
enkel att montera.

Utkastarrörets rotation är
210 grader.Rekomenderas

till awd-Riders annars bör
hjulvikter och snökedjor

vara monterade. Av

966 85 01-01
Vikplog

Kompakt och flexibelt

vikblad i härdat stål.
Manuell justering av

bladen gör den
användbar som V-blad

eller Y-blad samt
diagonalblad. Utrustad

med slitskär i gummi.

966 83 30-01
Snöblad

Kraftigt snö(stål)blad med

stålkant. Gummiskär finns
som tillbehör. Fem vinklar

(0°, 15° och 30° till vänster
eller höger). För

bakhjulsdrivna
Riders/frontklippare. Ska

användas tillsammans med
hjulvikter och snökedjor.

Använd inte hjulvikter och

531 00 71-34
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.
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Tillbehör

säkerhetsmässiga skäl bör
Rider med snöslunga inte

användas i lutningar
större än max 10 grader i

alla riktningar.

snökedjor på
AWD-modeller.

531 00 71-34
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.

953 53 49-01
Motvikt

16 kg. För ett bättre

grepp och säkrare
körning.

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

Ger bra grepp på snö och

is.

586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor

uppsamlare. Snabb och
verktygslös montering.

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.

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.

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

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.
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Tillbehör

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 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

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

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.

966 95 42-01
Grammer Pr imo M-säte

Komfortsäte med

lågprofilsdämpning och
enkel viktjustering. Den

öppna ergonomiska
säteskudden, det höga

ryggstödet samt de
justerbara armstöden ger

en optimal avlastning och
stöd för hela kroppen.

Utrustad med ett speciellt
stöd för den känsliga

korsryggen.Justerbar
nackstöd i 13 steg. Armstöd

och nackstöd är tillbehör.

966 95 42-02
Grammer Pr imo M-säte

Komfortsäte med

lågprofilfjädring och
snabb viktjustering. De

breda ergonomiska
sittdynorna och de höjd-

och vinkeljusterbara
armstöden stöder

kroppen lika optimalt som
ryggstödet. Utrustad med

ländryggsstöd för det
känsliga

ländryggsområdet.
Justerbar nackstöd i 13

steg är tillbehör.
Armstöd, så som visas på

bilden, kan köpas
separat. Denna modell
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Tillbehör

lutning mer än 10 grader
åt något håll.

har uppvärmt säte som
standard.

966 95 42-02
Grammer Pr imo M-säte

Komfortsäte med
lågprofilfjädring och

snabb viktjustering. De
breda ergonomiska

sittdynorna och de höjd-
och vinkeljusterbara

armstöden stöder
kroppen lika optimalt som

ryggstödet. Utrustad med
ländryggsstöd för det

känsliga
ländryggsområdet.

Justerbar nackstöd i 13
steg är tillbehör.

Armstöd, så som visas på
bilden, kan köpas

separat. Denna modell
har uppvärmt säte som

standard.

965 89 68-01
Armstödssats höger

Justerbart armstöd för
extra stöd. Passar till

Grammer Primo säte.
Kit innehåller höger

armstöd och
monteringsdetaljer.

965 89 70-01
Armstödssats vänster

Justerbart armstöd för
extra stöd. Passar till

Grammer Primo säte. Kit
innehåller vänster armstöd

och monteringsdetaljer.

578 92 62-01
Juster ingsverktyg för
inställning av
hj ulhast ighet  på
AWD-maskiner

Justeringslänkaget för

hjulhastigheten är
förinställt på alla

Husqvarna AWD Riders
ifrån fabriken. Vid

mätning av hjulhastighet
skall man alltid börja med

de bakre hjulen.
Framhjulen får under inga

omständigheter rotera
snabbare än bakhjulen.

Detta justeringsverktyg
hjälper dig som

återförsäljare att justera
hjulhastigheten på alla

AWD Riders and P
500-serie maskiner.

Kontrollera korrekt
hjulhastighet på var

modell i verkstadsmanual
eller servicebulletin.

578 92 62-01
Juster ingsverktyg för
inställning av
hj ulhast ighet  på
AWD-maskiner

Justeringslänkaget för
hjulhastigheten är

förinställt på alla
Husqvarna AWD Riders

ifrån fabriken. Vid
mätning av hjulhastighet

skall man alltid börja med
de bakre hjulen.

Framhjulen får under inga
omständigheter rotera

587 93 20-01
Grus- & Ogräsharv

Lösgör packat grus och

tar bort ogräs på gångar
och uppfarter.

588 21 27-01
Hålpipeluf tare

Hålpipeluftare för

användning med
fästanordning (586 63

72-01). 24 stycken pipor
som skapar hål i underlaget

vilka tillåter luft, vatten
och näringsämnen att

tränga ner i jorden.
Piporna är rostskyddade för

extra styrka och hållbarhet.

586 63 67-01
Vert ikalskärare

Denna "Spiker" gör hål i

gräsmattan så att luft och
gödning kan tränga ned.

Kan tyngas med upp till 32
kg beroende på vilka

markförhållanden det är.
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Tillbehör

snabbare än bakhjulen.
Detta justeringsverktyg

hjälper dig som
återförsäljare att justera

hjulhastigheten på alla
AWD Riders and P

500-serie maskiner.
Kontrollera korrekt

hjulhastighet på var
modell i verkstadsmanual

eller servicebulletin.

586 63 67-01
Vert ikalskärare

Denna "Spiker" gör hål i

gräsmattan så att luft och
gödning kan tränga ned.

Kan tyngas med upp till 32
kg beroende på vilka

markförhållanden det är.

587 93 25-01
Grus- & Ogräsräfsa

En stabil och pålitlig

räfsa att använda
tillsammans med Grus-

& Ogräsharv för att
jämna till upparbetade

ytor och samla upp
ogräs. Elektrisk höj-

och sänkbar gör räfsan
till ett ergonomiskt och

lättanvänt redskap.
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