
Akumulátorový rider je první sekačkou se sedící obsluhou pod značkou 
Husqvarna, která je poháněna bateriemi. Žádné emise, nízká hlučnost 
a až 90 minut provozní doby, která závisí na stavu travnaté plochy. 
Rider je perfektní volbou pro rezidenční zahrady - s výkonným riderem 
Husqvarna snadno a komfortně posekáte zahradu, a navíc nebudete 
rušit své sousedy.

Nízká hlučnost
Akumulátorový pohon 
zaručuje tichý provoz a vyšší 
úroveň pohodlí uživatele a 
zároveň svým provozem 
nezatěžuje sousedy hlukem. 

Snadná údržba
Akumulátorový rider 
vyžaduje podstatně menší 
údržbu, než je tomu u 
benzínových strojů. Bez 
paliva, bez oleje a bez 
výměny hnacích řemenů.

savE™
Ekonomický režim savE™ 
snižuje otáčky motoru, a tím 
prodlužuje provozní dobu 
stroje.

Kloubové řízení
Unikátní kloubové řízení 
umožňuje, aby se zadní kola 
dostala pod stroj. 
Výsledkem je vynikající 
manévrovatelnost s 
minimálním poloměrem 
otáčení při plném záběru 
volantem.

Vpředu zavěšené žací 
ústrojí
Žací ústrojí zavěšené vpředu 
umožňuje vynikající přístup 
do rohů a pod křoviny, 
lavičky v parcích, apod.

Kompaktní design
Kompaktní design umožňuje, 
aby se traktor snadno 
pohyboval i na menších 
plochách. Současně je 
zapotřebí i menší prostor 
pro jeho uskladnění.

Další vlastnosti výrobku

Žací ústrojí s funkcí BioClip® (mulčování)
Účinné žací ústrojí BioClip® nabízí také možnost zadního 
výhozu.

Snadno přístupné ovládací prvky
Ovládací prvky jsou snadno přístupné a navrženy pro 
optimální komfort obsluhy.

Čtyři velká kola
Velký průměr předních i zadních kol poskytuje optimální 
pohodlí při jízdě, vysokou terénní dostupnost a snižuje riziko 
poškození udržovaných povrchů.

Držák na láhev
Prakticky umístěný držák na láhev pro občerstení při práci.

Pohodlné sedadlo řidiče
Jízda s riderem je bezpečná a pohodlná. Rider má vynikající 
trakci jak na rovných plochách, tak na svahu. K jeho stabilitě 
přispívá nízko položené těžiště.

Automatické zapínání žacích nožů
Nože se automaticky zapojí po spuštění žacího ústrojí dolů.

Pohon zadních kol
Efektivní systém pohonu zadních kol zajišťuje dokonalou 
trakci při sečení ve svahu.

Technické údaje
Výkon a nabíjení



Technické údaje

Typ baterie Olovo-kyselinová 

Kapacita baterie, Ah 125 Ah

Napětí baterie 3x12V

Výrobce baterie Global

Hmotnost baterie 40 kg / 88,18 liber

Maximální doba provozu1 90 min

Typická doba nabíjení 16 h

Motory

Typ hnacího motoru Elektrický

Výkon motoru pro pohon kol 1500 W

Počet žacích motorů 2

Výkon žacího motoru 2x800W

Žací ústrojí

Šířka záběru 85 cm / 33,5 palců

Typ žacího ústrojí Lisované

Materiál skeletu Ocel

Metoda(y) sečení BioClip®

Výška sečení, min-max, mm 25 - 70 mm / 1 - 2,8 palců

Stupně nastavení výšky sečení 5 ks

Zapínání žacích nožů Elektrické

Žací nože 2

Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano

Systém pohonu

Hydrostatický typ Ovládáno pedálem

Rychlost dopředu, min-max, km/h 0-7,5 km/h / 0-4,7 mph

Rychlost dozadu, min-max, km/h 0-2,5 km/h / 0-1,6 mph

Ostatní

Materiál sedadla Vinyl

Výška opěradla sedadla Střední

Typ volantu Standardní

Parkovací brzda, typ Disková

Rozměry

Rozměry pneumatiky, přední, palce 155/50-8

Rozměry pneumatiky, zadní, palce 155/50-8

Rozvor 80 cm / 31,5 "

Světlá výška od země 90 mm / 3,54 palců

Základní stroj, délka, cm 173,6 cm / 68,5 palců

Základní stroj, šířka, cm 78,7 cm / 309,84 palců

Základní stroj, výška, cm 105,5 cm / 41,73 palců

Hmotnost, kg 241 kg / 531,31 liber

Údaje o hladině zvuku a hluku

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 78 dB(A)

Hladina akustického výkonu, měřená 93 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) 95 dB(A)

Vibrace

Vibrace volantu 0,4 m/s²

Vibrace sedadla 0,1 m/s²

Logistika

Typ balení Oloupané dřevo a vlnitá lepenka 



Technické údaje
Rozměry balení, DxŠxV 1950x850x920 mm / 76,77x33,46x36,22 palců

Objem balení 1,52 m³ / 53,68 krychlových stop

Balení, hrubá hmotnost 45 kg / 99,21 liber

Hrubá hmotnost (zabalené) 278,6 kg / 614,2 liber

Příslušenství


