
Kompaktní, výkonný komerční rider s elektronickým vstřikováním paliva pro zajištění 

maximálního výkonu motoru, minimálního  množství emisí výfukových plynů a velmi nízké 

spotřeby paliva i v náročných podmínkách. Start "Key turn" znamená, že ke startu není potřeba 

sytič: stačí otočit klíčkem a jet. Kloubový posilovač řízení pomáhá s těsným otočením, zatímco 

pohon na 4 kola zajišťuje trakci za jakýchkoliv podmínek. Plně plovoucí žací ústrojí, snadno 

přístupná páka nastavení výšky sečení a světlomety usnadňují sečení. Rider  je plně kompatibilní 

se vším příslušenstvím P524, což umožňuje jeho celoroční využití.Komerční rider je ideální 

volbou pro sportovní kluby a hotely, firmy spravující obytné komplexy nebo firmy pečující o 

zeleň, které potřebují univerzální, kompaktní rider s velmi dobrou ovladatelností. 

Žací ústrojí Combi 
Vysoce výkonné žací ústrojí Combi je 
vylisováno z jednoho kusu ocelového 
plechu. Jedná se o unikátní řešení, 
které umožňuje efektivní mulčování 
a zadní výhoz posečené trávy s 
mimořádnými výsledky a zaručuje 
bezproblémový provoz. 

Hydraulický posilovač řízení 
Velmi výkonný hydraulický posilovač 
ulehčuje řízení. 

EFI 
Elektronické vstřikování paliva pro 
zvýšení produktivity v kombinaci s 
nižší spotřebou paliva a snížením 
emisí. 

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. 

HUSQVARNA P 524EFI 



FEATURES
• Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení 

• EFI 

• Hydraulický posilovač řízení pro větší komfort 

• Žací ústrojí Combi 

• Snadná výměna příslušenství díky unikátní rychloupínací spojce 

• Kompaktní konstrukce pro snadné ovládání v úzkých prostorách 

• Komerční typ převodovky 

• Domečky s možností mazání pro snadnou údržbu 

• Vpředu zavěšené žací ústrojí pro dokonalé sečení 

• Příslušenství pro všestranné použití po celý rok 

• Pohon na všechna kola zajišťuje trakci na jakémkoliv povrchu 

• Vynikající terénní dostupnost při sečení 

• Výtečné jízdní vlastnosti na svazích 

• Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy 

• Bezpečnostní rám montovaný na rám podvozku 

• Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru  

• Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu 

• Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí 

• Odolný, trvanlivý ocelový žebřinový rám 

• Odolná zadní náprava z lité oceli 

• Ergonomické prostředí obsluhy 

• Praktický nosič pro extra zařízení 

Technical specifications

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Antiskalpovací kolečka 3 
Zapínání žacích nožů Elektrická spojka 
Počet žacích nožů 3 ks
Materiál skeletu Ocel 
Typ žacího ústrojí Combi 
Metoda(y) sečení Mulčování/Zadní výhoz 
Tloušťka materiálu žacího ústrojí 4 mm
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano 
Neposečený kruh, cm 50 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Základní stroj, šířka, cm 98 cm
Světlá výška od země, mm 105 mm
Výrobce pneumatik Kenda 
Průměr pneumatiky, přední 18 palců
Průměr pneumatiky, zadní 18 palců
Šířka pneumatiky, přední 8.5 palců
Šířka pneumatiky, zadní, palce 8.5 palců
Kolo přední, průměr ráfku 8 palců
Rozměry pneumatiky, zadní, průměr 8 palců
Rozvor, cm 100 cm

SYSTÉM POHONU

Pojezd Ovládáný pedálem 
Výrobce převodovky Kanzaki 
Model převodovky KTM 23 
Typ převodu / náhonu Hydrostatická AWD 

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců 2 
Zdvihový objem válce 726 cm³
Chlazení motoru Vzduchem 
Typ mazání motoru Plně tlakové 
Název motoru FX Series V-Twin 
Objem palivové nádrže, litry 22 l
Generátor 20 A
Výrobce motoru Kawasaki 
Typ motoru FX730V-AS01 EFI 
Olejový filtr Ano 
Zdroj energie Benzín 

VYBAVENÍ

Náhon na všechna kola (AWD) Ano 
Reflektory Ano 
Sklopné loketní opěrky Ano 
Počítadlo provozních hodin Digitální 
Hydraulické zvedání žacího ústrojí Ano 
Olejový chladič Ano 
Výkyvná zadní náprava Ano 
Mechanické řízení Ano 
Rychloupínací spojka Ano 
Odpružené sedadlo Ano 
Typ sedadla Premium 
Servisní poloha Ano 
Zásuvka 12V Ano 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 103 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 102 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH



Technical specifications

Vibrace sedadla, m/s² 0.7 m/s²
Vibrace volantu, m/s² 3.0 m/s² 

ACCESSORIES

ŽACÍ ÚSTROJÍ  COMBI 122 PRO 
KOMERČNÍ RIDERY 
967 29 37-01

ROTAČNÍ KARTÁČ HUSQVARNA 
966 79 63-01

CEPÁKOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ 
966 79 65-01

VÝMĚNNÁ HŘÍDEL S ODMECHOVACÍMI 
NOŽI PRO CEPÁKOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ 
966 96 84-01

SNĚHOVÁ FRÉZA 
966 79 64-01

SKLÁDACÍ PLUH 
966 85 01-01

SNĚHOVÁ RADLICE PR/PF 2008 
966 83 30-01

PRYŽOVÁ STÍRACÍ HRANA 
531 00 71-34

KANYSTR NA BENZÍN 15 LITRŮ 
580 75 45-01


