
žací stroje s nulovým poloměrem otáčení

HUSQVARNA Z560X

Žací stroj s nulovým poloměrem otáčení řady Z500 představuje nejnovější model orientovaný na
produktivitu, odolnost a perfektní výsledky. Extrémní pracovní komfort, vysoké rychlosti pojezdu a
vynikající trakce přispívají k prvotřídní kvalitě sečení. Vyjímečná pevnost rámu zajišťuje dlouhou životnost
i při náročném komerčním využití. Pečlivě navržený design je zaměřený na snadné ovládání a pohodlí
obsluhy.

 Výrobce motoru Vanguard

 Šířka záběru, palce 60 palců

 Šířka záběru, cm 152 cm

 Metoda(y) sečení Sběr/Mulčování/Boční výhoz

379 990,00 Kč
včetně DPH



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

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

Odpružené sedadlo Premium

Silné polstrování a tlumiče vibrací z elastického kaučuku poskytují bezkonkurenční komfort pro

obsluhu. Navíc tento plně odpružený systém umožňuje plynulejší jízdu po nerovném terénu v průběhu

dlouhých pracovních hodin. 

Integrovaný parkovací systém

Automatická parkovací brzda je integrovaná do řadicích pák. Parkovací brzda se aktivuje při odtlačení

páky.

Posuvné sedadlo

Nastavitelné při sezení; sedadlo se pohybuje dopředu a nahoru nebo dozadu a dolů.

Ochranný rám - Roll Over Protection System (ROPS)

Praktický, skládací ROPS chrání obsluhu a může být složen v oblastech, kde se vyskytují nízko visící

větve.

Zadní kryt motoru



Specifikace

 Výkon
Produktivita 23471.8 m²/h

Rychlost dopředu, max. 19.3 km/h

Rychlost dopředu, min., km/h 0 km/h

 Žací ústrojí
Šířka záběru, cm 152 cm

Typ žacího ústrojí 4,6 mm; svařované

Metoda(y) sečení Sběr/Mulčování/Boční výhoz

Materiál skeletu Ocel

Tloušťka materiálu žacího ústrojí 4.76 mm

Polohy pro nastavení výšky sečení 16

Zapínání žacích nožů Elektromagnetická spojka

Počet žacích nožů 3 ks

Rychlost špičky žacího nože 93.98 m/s

Antiskalpovací kolečka 4

Přední válec Ano

Systém zvedání žacího ústrojí Manuální, aktivováno nohou

Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano

Typ domečku Litinový

Domečky s možností mazání Ano

Přípojka vodovodní hadice Ne

Výška sečení, max., mm 127 mm

Výška sečení, min., mm 25 mm

 Rozměry / Hmotnost
Základní stroj, délka, cm 206 cm

Základní stroj, výška, cm 117 cm

 Systém pohonu
Systém pohonu Pohon zadních kol

Poháněná kola Zadní



Šířka pneumatiky, přední 6 palců

Průměr pneumatiky, přední 13 palců

Kolo přední, průměr ráfku 6.5 palců

Hmotnost, kg 630 kg

Pojezd Ovládáný pákou

Typ převodu / náhonu Hydrostatický

Výrobce převodovky Hydro-Gear

Model převodovky ZT 5400

Pumpy chlazené ventilátorem Ano

 Specifikace motoru
Výrobce motoru Vanguard

Název motoru Vanguard V-Twin

Výkon, kW 25.5 hp

Zdvihový objem válce 810 cm³

Počet válců 2

Chlazení motoru Vzduchem

Typ vzduchového filtru Cyklón

Typ paliva Benzín

Typ mazání motoru Tlakové s olejovým filtrem

Objem palivové nádrže, litry 45.4 l

Umístění palivové nádrže Po stranách (dvě)

 Vybavení
Typ sedadla Professional, odpružené

Materiál sedadla Vinyl

Odpružené sedadlo Ano

Výška opěradla sedadla Vysoké

Počítadlo provozních hodin Ano

Držák na pohárek Ano

Loketní opěrky Ano

ROPS Yes


