Používejte svůj
rider po celý rok

SNĚHOVÁ FRÉZA Připojte ke svému

rideru sněhovou frézu, až zima zaklepe
na dveře.

CEPÁKOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Robustní, spolehlivé cepákové žací ústrojí
vhodné pro plochy s přerostlou trávou
a nízkými křovinami.
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Jeden stroj – mnoho podob
Rider Husqvarna lze upravit pro všechna roční
období. Namísto pořízení různých strojů pro různé
úkoly zvažte rider s jeho rozsáhlým spektrem
příslušenství. Nabízíme přívěsné vozíky, kartáče,
sněhové frézy a další, s nimiž jsou tyto stroje
mimořádně všestranné.

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK PROFI / 275 / PROMO

SWEEPER/SBĚRAČ TRÁVY

PROFI ROZMETADLO

ROZMETADLO

ODMECHOVAČ

BRÁNY NA ŠTĚRK

Prostorné vozíky vyrobené z pevné oceli. Výklopná zadní stěna
usnadňuje nakládání a vykládání. Model Profi má sklopný nákladní
prostor. Rozměry pro naložení (D × Š × V): Profi – 123 × 90 × 30 cm,
275 – 125 × 83 × 31 cm, Promo – 97 × 72 × 28 cm.

Robustní rozmetadlo na hnojivo, sůl, písek, drcený štěrkopísek apod.
Elektrické ovládání válce zajišťuje rovnoměrný posyp. Vyžaduje zásuvku
12 V. Pracovní šířka: 100 cm.

Účinný a robustní odmechovač k odstranění mechu. V závislosti na
podmínkách půdy musí být zatížen až 32 kg. Šířka 102 cm.

Prostorný, praktický sběrný koš, který eliminuje potřebu hrabání trávy
a listí. Snadno se vyprazdňuje z místa řidiče. Výškově nastavitelný.

Větší model má šířku rozmetání 300–360 cm. Kapacita přibližně 75 kg.
Množství sypaného materiálu se dá snadno nastavit. Menší model má
šířku rozmetání 120 – 240 cm s kapacitou 30 kg.

Masivní brány s pryžovými koly. Uklidí a upraví vaše štěrkové
chodníky za krátký čas. Mají výkyvné zuby, které se při couvání sklopí.
Šířka záběru 110 cm.

www.husqvarna.cz

Další informace naleznete na našich
webových stránkách. Máme pro vás také
další informace, které vám pomohou
při rozhodování o rideru, který se hodí
pro vaše potřeby.

PROVZDUŠŇOVAČ

Tento provzdušňovač vytváří díry do trávníku tak, aby tam mohly
proniknout vzduch a hnojivo. Šířka záběru 102 cm.

PŘÍSLUŠENST VÍ PRO RIDERY
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KARTÁČ

Lehké a odolné rotační kartáče k rychlému a efektivnímu zametení písku, štěrku,
listí a lehčí sněhové pokrývky. Zametá až ke stěnám, plotům, atd. Ze sedadla řidiče
je lze natočit do různých úhlů. Pracovní šířka 90 – 120 cm (zobrazený kartáč je vhodný
pro rám na příslušenství na ridery řady 300. Kryt proti znečištění je v nabídce jako
volitelné příslušenství).

CEPÁKOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

CEPÁKOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

SNĚHOVÁ RADLICE

NASTAVITELNÁ RADLICE

SNĚHOVÁ FRÉZA

SNĚHOVÁ FRÉZA

Vhodné pro modely riderů 422 a PR 17. Robustní a spolehlivé cepákové žací ústrojí
vybavené odolným kuželovým převodem poskytujícím maximální životnost výrobku.
Lze jej vybavit také odmechovačem s volně zavěšenými cepovými noži jako volitelným
příslušenstvím. Šířka sekání pro oba válce 100 cm.

Široká, masivní sněhová radlice na uklízení chodníků, příjezdových cest a jiných ploch.
Může být natočena do různých úhlů, doprava nebo doleva. Měla by být používána se
závažími na kolech (ne u AWD) a sněhovými řetězy. Pracovní šířka 107 - 125 cm.
K dostání pryžový břit (hrana) (zobrazená radlice je vhodná pro rám na příslušenství
na ridery řady 300).

Vysokokapacitní, dvoustupňová sněhová fréza pro ridery řady 300. Snadná montáž na
rám pro příslušenství. Vyhazovací tunel/deflektor lze otáčet v rozsahu 180°. Pracovní
šířka 107 cm. Toto příslušenství by se mělo používat se závažími na kolech a sněhovými
řetězy (neplatí pro modely AWD).
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Vhodné pro rám na příslušenství na ridery řady 300. Robustní, spolehlivé cepákové
žací ústrojí vhodné pro plochy s přerostlou trávou a nízkými křovinami. Lze jej vybavit
také odmechovačem jako volitelným příslušenstvím. Šířka sekání 90 cm.

Kompaktní a flexibilní dělená radlice ze zesílené ocele. Mechanické nastavení radlice
umožňuje použít radlici ve tvaru V, šikmo nebo čelně. Radlice je vybavena pryžovou
hranou (břitem) (zobrazená radlice je vhodná pro modely 422 / PR 17).

Vysoce účinná sněhová fréza s pracovní šířkou 100 cm. Vyhazovací tunel/deflektor
se otáčí o 210°. Sněhová fréza by se měla používat se závažími na kolech a sněhovými
řetězy (neplatí pro modely AWD). Vhodné pro modely 422 a PR 17. Snadné připojení.

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

ZÁVAŽÍ NA KOLA /
VYROVNÁVACÍ ZÁVAŽÍ

Zajišťují dobrou trakci při
uklízení sněhu.

Pro lepší přilnavost na hladkém
povrchu a stabilnější práci.
Hmotnost 18 kg.

PODŘEZÁVAČ

ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ

Masivní nůž, který efektivně
odstraňuje plevel např. ze
štěrkových chodníků.

Pro upravené, precizně zarovnané
okraje trávníků. Oboustranný.
Nastavitelná hloubka zářezu.

SEDADLO GRAMMER
PRIMO M

Pro modely 422 / PR 17. Pohodlné
sedadlo s volitelnými opěrkami na
ruce s možností výškového a úhlového
nastavení, které optimálně podpírají
tělo. Vybaveno podporou citlivé
bederní oblasti.

KRYCÍ PLACHTA

Vyrobena z vodovzdorného nylonu s nastavitelnou šňůrkou a ventilačními otvory.

NÁJEZDOVÉ MŮSTKY

Tvarované nájezdové můstky
vyrobené z hliníku odolného proti
slané vodě. Protiskluzový povrch.

NABÍJEČKA
BATERIÍ XS 800

100 % automatická. Nabíjí baterii
ve třech krocích. Schválena pro
venkovní použití.

PŘÍSLUŠENST VÍ PRO RIDERY
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KARTÁČ *

Rotační kartáč pro zametání listí, sněhu, atd. Šířka 100 cm.

DVOUSTUPŇOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA*

Pracovní šířka 107 cm. Musí být používána se sněhovými řetězy a vyrovnávacím
závažím.

SNĚHOVÁ RADLICE*

Pevná ocelová radlice s ochranným pružinovým mechanismem. Používejte se
sněhovými řetězy a vyrovnávacím závažím. Šířka záběru 122 cm.

SNĚHOVÉ
ŘETĚZY*

Zajišťují dobrou
trakci při uklízení
sněhu.

PRYŽOVÁ HRANA

Připojte na okraj sněhové radlice, abyste zabránili
poškrábání země kovovou radlicí.

* Nelze použít u řady 126.
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VYVAŽOVACÍ
ZÁVAŽÍ *

Vyrovnávací závaží
pro lepší přilnavost
a dostupnost.
Hmotnost 25 kg.

