
ridery

HUSQVARNA RC 320Ts AWD

Výkonný a všestranný rider RC 320Ts AWD s náhonem na všechny kola, vhodný pro vlastníky
nemovitostí, kteří požadují vynikající efektivitu, ovladatelnost a perfektní výsledky po celý rok. Kloubové
řízení s posilovačem umožňuje snadné zatáčení a vynikající manévrovatelnost. Pohon všech kol zajišťuje
skvělý výkon a trakci za všech podmínek. Údržba a čištění žacího ústrojí jsou snadné, bez použití
nástrojů, a lze je naklonit do unikátní servisní polohy 90°. Jedinečný sběrací systém, který zamezuje
ucpání, přesouvá posečenou trávu z vpředu umístěného žacího ústrojí přímo do sběrného koše. Tráva je
ve sběrném koši automaticky zhutňována, tím se významně zvýšuje jeho kapacita a prodlužují intervaly
pro vysypávání koše, takže zvládnete posekat větší plochu za kratší čas. Vzhledem k vyjímečné kapacitě
je ideální volbou pro větší zahrady.

 Výrobce motoru Briggs & Stratton

 Metoda(y) sečení Sběr/Mulčování

 Šířka sečení, min. 103 cm

 Šířka sečení, max. 112 cm

229 990,00 Kč
včetně DPH



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

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

Pohon všech kol (AWD)

Pohon všech kol zajišťuje výbornou trakci na

nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích.

Funkce AWD automaticky koriguje záběr na všechna

čtyři kola s ohledem na situaci a stav povrchu.

AcTech

Nedochází k ucpávání při sběru. Tráva je stlačována

ve sběracím koši, to znamená, že lze posekat větší

travnatou plochu. Jako výsledek je pak efektivní sběr

trávy a listí z trávníku.

Startování otočením klíčku

Snadné spouštění za jakýchkoli povětrnostních

podmínek. Není třeba sytiče, jen otočíte klíčkem a

můžete jet.

Vyprázdění sběracího koše ze
sedadla řidiče

Integrovaný sběrací koš lze snadno vyprázdnit ze

sedadla řidiče.



Režim bez sběru

Articulated steering

Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem

Posilovač řízení

Easy-access service points

Easy-access controls

Vpředu zavěšené žací ústrojí

Servisní poloha

Čtyři velká kola

Automatické zapínání žacích nožů

Comfortable driver's position

Pivoting rear axle

Engine behind driver

Plovoucí žací ústrojí

Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly

LED headlights

12V socket outlet

Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení

Nastavitelný úhel náklonu

Víčko palivové nádrže na povrchu

Opěrná kolečka

Průhledná palivová nádrž

Připevňovací rám



Specifikace

 Specifikace motoru
Výrobce motoru Briggs & Stratton

Název motoru Endurance Series

Zdvihový objem válce 656.0 cm³

Počet válců 2

Chlazení motoru Vzduchem

Generátor 16.0 A

Typ paliva Benzín

Objem palivové nádrže, litry 12.0 l

Typ mazání motoru Plně tlakové

Kapacita baterie, Ah 5.5 Ah

Olejový filtr Ano

 Baterie
Typ baterie Lion

Kapacita baterie, Ah 5.5 Ah

Celková hmotnost baterie 1.1 kg

 Žací ústrojí
Šířka záběru, cm 112.0 cm

Neposečený kruh, cm 50 cm

Šířka sečení, min-max 103-112 cm

Typ žacího ústrojí Lisované

Materiál skeletu Ocel

Metoda(y) sečení Sběr/Mulčování

Výška sečení, min-max 25-75 mm

Stupně nastavení výšky sečení 7

Zapínání žacích nožů Automatické

 Rozměry / Hmotnost
Základní stroj, délka, cm 201.0 cm

Základní stroj, šířka, cm 103.5 cm

Základní stroj, výška, cm 129.5 cm

Světlá výška od země, mm 90 mm

Rozměry pneumatiky, přední 16x6,5-8

Rozměry pneumatiky, zadní 16x6,5-8

Rozvor, cm 90.3 cm

Hmotnost, kg 328 kg

Hmotnost (bez řezacího zařízení) 328 kg



Počet žacích nožů 3.0 ks

Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano

Hmotnost vč. žacího ústrojí, kg 390 kg

 Systém pohonu
Typ převodu / náhonu Hydrostatická AWD

Výrobce zadní převodovky Tuff Torq

Výrobce převodovky Tuff Torq

Pojezd Ovládáný pedálem

Model převodovky K664

Výrobce přední převodovky Tuff Torq

Přední převodovka KTM10T

Zadní převodovka K664

 Vybavení
Olejový chladič Ano

Počítadlo provozních hodin Ano

Materiál sedadla PU

Výška opěradla sedadla Vysoké

Sklopné sedadlo Ano

Parkovací brzda, typ Disková

 Údaje o hladině zvuku a hluku
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 85.0 dB(A)

Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 99.0 dB(A)

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 100.0 dB(A)

 Údaje o vibracích
Vibrace volantu, m/s² 2.4 m/s²

Vibrace sedadla, m/s² 0.5 m/s²


