
žací stroje s nulovým poloměrem otáčení

HUSQVARNA Z242F

S řadou Z200 získaly žací stroje s nulovým poloměrem otáčení nový styl a výkon. Design žacího ústrojí a
skvělý výkon v kombinaci s novými inovativními funkcemi zajistí, aby se pro vás údržba trávníku stala
příjemnou zábavou.

 Výrobce motoru Briggs & Stratton

 Šířka záběru, palce 42 palců

 Šířka záběru, cm 106.68 cm

 Metoda(y) sečení 3-v-1 Mulčování / Sběr do koše na trávu /

Boční výhoz posečené trávy

134 990,00 Kč
včetně DPH



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Chcete se více dozvědět o našem výrobku? Seznamte se s jeho konstrukčními prvky a vlastnostmi.

ClearCut™ svařované žací ústrojí

Nová svařovaná konstrukce je vyrobena z

ocelového plechu o síle 3,4 mm s dodatečně

navařenými pruhovými výztuhami pro maximální

odolnost.

Bezúdržbová převodovka

Bezproblémový provoz s bezúdržbovými,

integrovanými zero-turn převodovkami.

Robustní rám a rejdovací kola

Robustní rám a otočná kolečka zajišťují odolnost a

snižují riziko poškození podvozku.

Pohodlné zvedání žacího ústrojí

Páka systému zvedání žacího ústrojí s pomocnou

pružinou je pro snadné použití a pohodlí obsluhy

umístěna v blízkosti sedadla.



Ergonomický ovládací panel

Odnímatelná spodní deska

Velká plocha pro chodidla s neklouzavým povrchem

Nárazník

Elegantní vzhled

Automatická parkovací brzda

Spolehlivý motor Endurence

Zadní kryt motoru

Vysoce výkonné žací ústrojí



Specifikace

 Výkon
Produktivita 8903.08 m²/h

Rychlost dopředu, max. 10.46 km/h

Rychlost dopředu, min., km/h 0 km/h

 Žací ústrojí
Šířka záběru, cm 106.68 cm

Typ žacího ústrojí ClearCut™

Metoda(y) sečení 3-v-1 Mulčování / Sběr do

koše na trávu / Boční výhoz

posečené trávy

Materiál skeletu Ocel

Tloušťka materiálu žacího ústrojí 3.5 mm

Zapínání žacích nožů Elektrická spojka

Počet žacích nožů 2 ks

Rychlost špičky žacího nože 93.98 m/s

Antiskalpovací kolečka 1

Přední válec Ano

Systém zvedání žacího ústrojí Manuální, ovládaný rukou

Typ domečku Litinový

Přípojka vodovodní hadice Ano

Výška sečení, max., mm 101.6 mm

Výška sečení, min., mm 38.1 mm

 Rozměry / Hmotnost
Šířka pneumatiky, přední 6 palců

Průměr pneumatiky, přední 11 palců

Kolo přední, průměr ráfku 5 palců

 Systém pohonu
Systém pohonu Pohon zadních kol

Poháněná kola Zadní

Pojezd Ovládáný pákou



Hmotnost, kg 263.09 kg Typ převodu / náhonu Hydrostatický

Výrobce převodovky Hydro-Gear

Model převodovky EZT

 Specifikace motoru
Výrobce motoru Briggs & Stratton

Název motoru Endurance Commercial

Výkon, kW 23 hp

Zdvihový objem válce 724 cm³

Počet válců 2

Chlazení motoru Vzduchem

Typ vzduchového filtru Pro náročné podmínky,

cyklonový

Typ paliva Benzín

Typ mazání motoru Plně tlakové

Olejový filtr Ano

Objem palivové nádrže, litry 13.25 l

Umístění palivové nádrže Na boku (1)

 Vybavení
Typ sedadla 15" vysoké opěradlo

Materiál sedadla Vinyl

Odpružené sedadlo Ano

Počítadlo provozních hodin Digitální s

předprogramovanými

servisními intervaly

Držák na pohárek Ano


