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HUSQVARNA TC 138 

TC 138 är en användarvänlig traktor som passar perfekt för husägare 
med små till medelstora trädgårdar. Traktor med utmärkt uppsamling av 
såväl gräsklipp som löv, vilket ger prydliga klippresultat. Den rymliga, 
inbyggda uppsamlaren töms enkelt från förarsätet. Utrustad med en 
kraftfull Husqvarna-motor med start utan choke och pedalstyrd 
hydrostatisk transmission. BioClip®-plugg och deflektor för bakutkast 
finns tillgänglig som tillbehör. 

• Pedalstyrd hydrostatisk transmission 
• Ergonomisk utformning av ratt 
• Enkel att starta tack vare den automatiska choken. 
• Robust och slitstarkt stålchassi 
• Air Induction; för bästa klippresultat 
• Genomstegschassi för enkel på- och avstigning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 8.6 kW

Typ av växellåda Hydrostatisk 

Klippbredd 97 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TC 138 960 51 01-79
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HUSQVARNA TC 138L 

TC 138L är en användarvänlig traktor som passar perfekt för husägare 
med små till medelstora trädgårdar. Traktor med utmärkt uppsamling av 
såväl gräsklipp som löv, vilket ger prydliga klippresultat. Den rymliga, 
inbyggda uppsamlaren töms enkelt från förarsätet. Utrustad med en 
kraftfull Husqvarna-motor med chokelös start och spakstyrd 
hydrostatisk transmission samt drivrem med låga vibrationsnivåer. 
BioClip®-plugg och deflektor för bakutkast finns tillgänglig som tillbehör. 

• Justerbart säte även i sittande position 
• Huv i solitt stål 
• Stor ratt gör det lättare att styra 
• Timräknare med serviceindikator 
• Manuell in-/urkoppling av knivar 
• Robust ram 

 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TC 138L 960 51 01-89
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HUSQVARNA TC 238TX 

Husqvarna TC 238TX är en kraftfull och bekväm traktor som utvecklats 
för medelstora till stora trädgårdar. Utrustad med integrerad 320L bakre 
uppsamlare, pedalstyrd hydrostatisk transmission och låga 
vibrationsnivåer. BioClip®, 15" deluxe-säte, startnyckel, LED-lampor och 
ergonomisk ratt. 

• Huv i solitt stål 
• Förstärkt klippaggregat 
• Hastighet och riktning styrs med pedaler. 
• Lyxkomfortsäte för bättre åkkvalitet 
• Lyxratt för bättre ergonomi 
• Elektrisk inkoppling av klippaggregatet 

 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TC 238TX 960 51 01-92
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HUSQVARNA TS 138 

TS 138 är en användarvänlig traktor som passar perfekt för husägare 
med små till medelstora trädgårdar. Det är en effektiv traktor med 
sidoutkast, smart design och ergonomi. Har en kraftfull Husqvarna-
motor med start utan choke och hydrostatisk transmission. Kan 
kompletteras med en uppsamlare och en BioClip®-kåpa. 

• Pulverlackerat aggregat för ökad livslängd. 
• Säkerhetsspärr förhindrar klippning vid backning 
• Enkel att starta tack vare den automatiska choken. 
• Air Induction; för bästa klippresultat 
• Anslutning för aggregattvätt 
• Lättåtkomlig klipphöjdsjustering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 8.6 kW

Typ av växellåda Hydrostatisk 

Klippbredd 97 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TS 138 960 41 04-21
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HUSQVARNA TS 138L 

TS 138L är en användarvänlig traktor som passar perfekt för husägare 
med små till medelstora trädgårdar. Det är en effektiv traktor med 
sidoutkast och smart, ergonomisk utformning. TS 138L har en kraftfull 
motor i Husqvarna-serien med chokelös start, spakstyrd hydrostatisk 
transmission och ergonomisk ratt. Kan kompletteras med en 
uppsamlare och en BioClip®-kåpa.  

• Justerbart säte även i sittande position 
• Huv i solitt stål 
• Manuell in-/urkoppling av knivar 
• Stor ratt gör det lättare att styra 
• Robust ram 
• Air Induction; för bästa klippresultat 

 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TS 138L 960 41 04-31
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HUSQVARNA TS 142T 

Husqvarna TS 142T är en kompakt traktor med sidoutkast och 
användarvänlig design, utvecklad för små till medelstora trädgårdar. 
Utrustad med pedalstyrd hydrostatisk transmission, 15"deluxe-säte och 
ergonomisk ratt. 

• Justerbart säte även i sittande position 
• Hastighet och riktning styrs med pedaler. 
• Huv i solitt stål 
• Robust ram 
• Stor ratt gör det lättare att styra 
• Anti-skalp hjul 

 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TS 142T 960 41 04-32



TRÄDGÅRDSTRAKTORER

10

HUSQVARNA TS 142TX 

Husqvarna TS 142TX är en bekväm och kompakt traktor med sidoutkast 
och användarvänlig design, utvecklad för små till medelstora trädgårdar. 
Utrustad med 15" deluxe-säte, elektrisk inkoppling av klippaggregrat, 
ratt med mjuk kant, LED-lampor och startnyckel. 

• Elektrisk inkoppling av klippaggregatet 
• Pedalstyrd hydrostatisk transmission 
• Lyxkomfortsäte för bättre åkkvalitet 
• Lyxratt för bättre ergonomi 
• Air Induction; för bästa klippresultat 
• Vibrationsdämpare i säte 

 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TS 142TX 960 41 04-34
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HUSQVARNA TS 146TXD 

Husqvarna TS 146TXD är en bekväm och kompakt traktor med 
sidoutkast och användarvänlig design, utvecklad för små till medelstora 
trädgårdar. Utrustad med 15" deluxe-säte, elektrisk inkoppling av 
klippaggregat, ratt med mjuk kant, LED-lampor, startnyckel, automatisk 
choke och låsspärr. 

• Hastighet och riktning styrs med pedaler. 
• Lyxkomfortsäte för bättre åkkvalitet 
• Lyxratt för bättre ergonomi 
• Elektrisk inkoppling av klippaggregatet 
• Vibrationsdämpare i säte 
• Huv i solitt stål 

 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

TS 146TXD 960 41 04-36
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HUSQVARNA R 112C 

När du vill ha en riktig Husqvarna Rider, med en förmåga att navigera 
runt blomsterrabatter, buskar, träd och andra hinder på din gräsmatta. 
Då är en Husqvarna Rider 112C med hydrostatisk transmission det 
perfekta valet. Dess kompakta design säkerställer enkel hantering även 
i trånga utrymmen och gör den lätt att förvara. Trots det mindre 
formatet, ger den utmärkt grepp även i sluttningar och våta 
förhållanden. Med bakvagnsstyrning kan du vända snabbt med en 
minimal svängradie. Och det frontmonterade klippaggregatet ger dig en 
utmärkt översikt över arbetsområdet. 

• BioClip® för ofta klippta ytor 
• Combiaggregat 
• Automatisk knivaktivering 
• Pedalstyrd hydrostatisk transmission 
• Pendlande bakaxel för maximal dragstyrka 
• Enkel tankning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 6.4 kW

Batterikapacitet 21 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R 112C, inkl klippaggregat 967 17 84-01
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HUSQVARNA R 112C5 

När du vill ha en riktig Husqvarna Rider, med sin förmåga att navigera 
runt blomsterrabatter, buskar, träd och andra hinder på din gräsmatta. 
Då är en Husqvarna 112C5 med manuell växellåda det perfekta valet. 
Dess kompakta design säkerställer enkel hantering även i trånga 
utrymmen och gör den lätt att förvara. Trots det mindre formatet, ger 
den utmärkt grepp även i sluttningar och våta förhållanden. Med 
bakvagnsstyrning kan du vända snabbt med en minimal svängradie. 
Och det frontmonterade klippaggregatet ger dig en utmärkt översikt 
över arbetsområdet. 

• BioClip® för ofta klippta ytor 
• Combiaggregat 
• Automatisk knivaktivering 
• Pendlande bakaxel för maximal dragstyrka 
• Enkel tankning 
• Transparant tank för enkel kontroll av bränslenivå 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 6.4 kW

Batterikapacitet 21 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R 112C5, inkl klippaggregat 967 17 85-01
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HUSQVARNA R 115C 

Kompakt och användarvänlig Rider med 95 cm Combiaggregat. 
Lämplig för villaägare som vill ha en effektiv och mångsidig 
åkgräsklippare som klarar att klippa runt hinder som träd, buskar och 
rabatter. Bakvagnsstyrning och det frontmonterade klippaggregatet 
innebär intuitiv användning, utmärkt klippning, tillgänglighet och bra 
överblick över ditt arbetsområde. Pedal-manövrerad hydrostatisk 
transmission, lättåtkomliga reglage och automatisk knivkoppling gör 
klippningen till ett nöje. Bakhjulsdriften ger extra dragkraft vid klippning i 
sluttningar.  

• BioClip® för ofta klippta ytor 
• Combiaggregat 
• Automatisk knivaktivering 
• Pedalstyrd hydrostatisk transmission 
• Pendlande bakaxel för maximal dragstyrka 
• Enkel tankning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 9.5 kW

Batterikapacitet 21 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R115C RIDER  967 25 27-02
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HUSQVARNA R 213C 

Effektiv Rider med 94 cm Combi klippaggregat med första klassens 
BioClip®- och bakutkastklippning. Pedalstyrd hydrostatisk transmission, 
lättåtkomliga reglage och automatisk knivaktivering gör gräsklippningen 
till ett nöje. Klippaggregatet kan lätt fällas upp i serviceläge och lätt 
rengöras efter klippningen. Med denna Rider klarar du mycket mer än 
att bara klippa gräsmattan. Tack vare tillbehör som snöplog, släp, 
mossrivare och spridare kan du sköta trädgården året runt. 

• BioClip® för ofta klippta ytor 
• Tillbehör för användning året runt 
• Serviceläge för enklare underhåll 
• Chokefri start 
• Combiaggregat 
• Automatisk knivaktivering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 6.6 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R213C, inkl klippaggregat 967 84 66-01
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HUSQVARNA R 214T 

En flexibel och kraftfull Rider med en tvåcylindrig motor med högt 
drivmoment och ett Combi-klippaggregat på 94cm som tillval som 
erbjuder förstklassig BioClip® (mulching) och bakutkast. Passar villa- 
och markägare som kräver extra hög effektivitet, enkel användning, 
bästa möjliga styrförmåga och verkligt njutbar körning. Pedalstyrd 
hydrostatisk transmission, lättåtkomliga reglage och automatisk 
knivaktivering.  

• BioClip® för ofta klippta ytor 
• Tillbehör för användning året runt 
• Serviceläge för enklare underhåll 
• Chokefri start 
• Tillbehör Combi-aggregat (94 eller 103 cm) 
• Automatisk knivaktivering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 9.7 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R214T, exkl klippaggregat 967 84 70-01
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HUSQVARNA R 214TC 

En flexibel och kraftfull Rider med en tvåcylindrig motor med högt 
drivmoment och ett fabriksmonterat Combi-klippaggregat på 94cm 
som erbjuder förstklassig BioClip® (mulching) och bakutkast. Passar 
villa- och markägare som kräver extra hög effektivitet, enkel 
användning, bästa möjliga styrförmåga och verkligt njutbar körning. 
Pedalstyrd hydrostatisk transmission, lättåtkomliga reglage och 
automatisk knivaktivering. 

• BioClip® för ofta klippta ytor 
• Tillbehör för användning året runt 
• Serviceläge för enklare underhåll 
• Chokefri start 
• Combiaggregat 
• Automatisk knivaktivering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 9.9 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R214TC, inkl klippaggregat 967 84 69-01
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HUSQVARNA R 216T AWD 

Den här Ridern med fyrhjulsdrift kombinerar enkel användning och 
utmärkt hantering med kraft och prestanda. Den har en V-twin-motor 
med högt drivmoment, är ett nöje att arbeta med och ger fantastiska 
resultat. Bakvagnsstyrningen ger manövrerbarhet för riktigt snäva 
svängar. Utrustad med LED-belysning och nyckelstart. Säljs utan 
klippdäck. 

• AWD för bästa fäste på alla underlag 
• Minimal oklippt cirkel tack vare bakvagnsstyrning 
• Chokefri start 
• Ratt som kan höjdjusteras 
• Lyser upp en över 50 % större yta jämfört med traditionella glödlampor. 
• Serviceläge för enklare underhåll 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 9.7 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R216T AWD, exkl klippaggregat 967 84 71-01
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HUSQVARNA R 316TX 

Kompakt, enormt kapabel och flexibel Rider med en kraftfull V-twin-
motor och val av klippaggregat, BioClip® (mulching) och bakutkast. 
Utrustad med en intuitiv display, två strålkastare och Bluetooth-
anslutning så att du enkelt kan övervaka din Rider med Husqvarna 
Connect-appen. 

• Minimal oklippt cirkel tack vare bakvagnsstyrning 
• Frontmonterat klippaggregat för bästa åtkomlighet 
• HMI Display för information om Riderns status 
• Tillval Combiaggregat (94, 103 eller 112 cm) 
• Husqvarna Connect 
• Dubbla LED-lampor för ökad synlighet och enklare arbete i mörker. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Kawasaki 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 9.6 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R316TX, exkl klippaggregat 967 84 74-01
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HUSQVARNA R 316TX AWD 

Kompakt, enormt kapabel och flexibel Rider med fyrhjulsdrift med en 
kraftfull V-twin-motor och val av Combi-klippaggregat, som alla erbjuder 
BioClip® (mulching) och bakutkast. Utrustad med en intuitiv display, två 
LED-strålkastare, ratt med mjukt grepp och vred samt Bluetooth-
anslutning så att du enkelt kan övervaka din Rider med Husqvarna 
Connect-appen. 

• Minimal oklippt cirkel tack vare bakvagnsstyrning 
• Frontmonterat klippaggregat för bästa åtkomlighet 
• AWD för bästa fäste på alla underlag 
• HMI Display för information om Riderns status 
• Husqvarna Connect 
• Tillval Combiaggregat (94, 103 eller 112 cm) 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Kawasaki 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 9.6 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R316TX AWD, exkl klippaggregat 967 84 76-01
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HUSQVARNA R 316TsX AWD 

Kompakt, effektiv och flexibel Rider med servostyrning, en kraftfull 
V-twin motor och ett stort utbud av valbara klippaggregat. Utrustad med 
intuitiv användardisplay, dubbla framljus och Bluetooth-uppkoppling 
som gör att du enkelt kan registrera produkten i appen Husqvarna 
Connect.  

• Minimal oklippt cirkel tack vare bakvagnsstyrning 
• HMI Display för information om Riderns status 
• Ratt som kan höjdjusteras 
• Frontmonterat klippaggregat för bästa åtkomlighet 
• Husqvarna Connect 
• Dubbla LED-lampor för ökad synlighet och enklare arbete i mörker. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Kawasaki 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 9.8 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R316Ts AWD, exkl klippaggregat 967 84 75-01
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HUSQVARNA R 318X 

Mångsidig Rider som är enkel att använda och levererar prestanda och 
resultat. Följsam och intuitiv tack vare ett antal avancerade funktioner. 
Utrustad med en intuitiv display, två LED-strålkastare, nyckelstart och 
Bluetooth-anslutning så att du enkelt kan övervaka din Rider med 
Husqvarna Connect-appen. 

• Chokefri start 
• Lyser upp en över 50 % större yta jämfört med traditionella glödlampor. 
• Minimal oklippt cirkel tack vare bakvagnsstyrning 
• HMI Display för information om Riderns status 
• Husqvarna Connect 
• Ratt som kan höjdjusteras 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 9.2 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R318X, exkl klippaggregat 967 84 72-01
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HUSQVARNA R 320X AWD 

Mycket smidig och flexibel Rider med fyrhjulsdrift, lättåtkomliga reglage, 
nyckelstart, dubbla LED-lampor och en ratt med mjukt grepp och vred. 
Val av Combi-klippaggregat på 94, 103 eller 112cm med förstklassig 
BioClip® (mulching) och bakutkast. Många tillbehör för många olika 
arbeten. Utrustad med en intuitiv display, två strålkastare och Bluetooth-
anslutning så att du enkelt kan övervaka din Rider med Husqvarna 
Connect-appen. 

• Chokefri start 
• Dubbla LED-lampor för ökad synlighet och enklare arbete i mörker. 
• Minimal oklippt cirkel tack vare bakvagnsstyrning 
• HMI Display för information om Riderns status 
• Husqvarna Connect 
• AWD för bästa fäste på alla underlag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder BioClip®/Bakutkast 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 10.5 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R320X AWD, exkl klippaggregat 967 84 73-01
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HUSQVARNA R 419TsX AWD 

En kompakt, högpresterande Rider med allhjulsdrift och servostyrning 
som enkelt hanterar stora, täta och kuperade områden. Den unika 
XChange-redskapsramen gör att du kan ändra redskap snabbt utan att 
använda verktyg. Tack vare Bluetooth-anslutning kan du enkelt 
övervaka din Rider med Husqvarna Connect-appen. R 419TsX AWD är 
utrustad med dubbla LED-lampor, nyckelstart, justerbar ratt och en 
praktisk bagagehållare och är ett utmärkt val för ägare av privat 
egendom, sportanläggningar och hotell med stora ytor att underhålla 
året runt. Levereras utan aggregat 

• AWD för bästa fäste på alla underlag 
• Snabbt och enkelt byte av redskap utan några verktyg. 
• Servostyrning för komfortablare körning 
• HMI Display för information om Riderns status 
• Dubbla LED-lampor för ökad synlighet och enklare arbete i mörker. 
• BioClip® för ofta klippta ytor 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 11.8 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R 419TsX AWD, exkl 
klippaggregat 

967 64 83-01
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HUSQVARNA R 420TsX AWD 

En kompakt, högpresterande Rider med fyrhjulsdrift, kraftfull Kawasaki 
V-twin-motor och servostyrning som enkelt hanterar stora, täta och 
kuperade områden. Den unika XChange-redskapsramen gör att du kan 
ändra redskap snabbt utan att använda verktyg. Tack vare Bluetooth-
anslutning kan du enkelt övervaka din Rider med Husqvarna Connect-
appen. R 420TsX AWD är utrustad med dubbla LED-lampor, nyckelstart, 
justerbar ratt och en praktisk bagagehållare och är ett utmärkt val för 
ägare av privat egendom, sportanläggningar och hotell med stora ytor 
att underhålla året runt. Levereras utan aggregat. 

• AWD för bästa fäste på alla underlag 
• OHV-motor från Kawasaki med proffsegenskaper 
• Snabbt och enkelt byte av redskap utan några verktyg. 
• Servostyrning för komfortablare körning 
• HMI Display för information om Riderns status 
• Dubbla LED-lampor för ökad synlighet och enklare arbete i mörker. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Kawasaki 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 14 kW

Batterikapacitet 24 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

R 420TsX AWD, exkl 
klippaggregat 

967 64 84-01
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HUSQVARNA RC 318T 

RC 318T är en tuff och mångsidig Rider med uppsamlare. Dess 
innovativa igensättningsskyddande system matar gräsklippet direkt från 
det frontmonterade klippaggregatet till behållaren på 300liter. 
Automatisk packning ökar körtiden mellan tömningar, så att du får mer 
gjort. Service och rengöring av klippaggregatet utförs utan verktyg tack 
vare det unika 90°-serviceläget. Dess intuitiva reglage, utmärkta 
ergonomi, oöverträffade yttäckning och enorma uppsamlingskapacitet 
gör den till en riktigt värdefull investering för större trädgårdar. 

• Chokefri start 
• Non-clog uppsamlingssystem med automatisk packning. 
• Tömning av uppsamlaren från förarsätet 
• Bakvagnsstyrning för utmärkt styrförmåga 
• Automatisk knivaktivering 
• Frontmonterat klippaggregat för bästa åtkomlighet 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder Collect/Non Collect 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 12.6 kW

Batterikapacitet 5.5 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

RC318T, exkl klippaggregat 967 62 87-02
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HUSQVARNA RC 320Ts AWD 

RC 320Ts AWD Rider är utformad för husägare och erbjuder hållbar 
effektivitet, mångsidighet och enkel användning tack vare innovativ 
design. Dess unika igensättningsskyddande system matar gräsklippet 
direkt från det frontmonterade klippaggregatet till behållaren på 
300liter. Automatisk packning ökar körtiden mellan tömningar, så att du 
får mer gjort. Bakvagnsstyrning underlättar snäva svängar för 
överlägsen manövrerbarhet. Fyrhjulsdrift innebär överlägsen kraft och 
dragkraft i alla förhållanden. Service och rengöring av klippaggregat 
utförs utan verktyg tack vare det unika 90°-serviceläget. Oöverträffad 
yttäckning och enorm uppsamlingskapacitet gör detta till en riktigt 
värdefull investering för större trädgårdar. 

• All-Wheel-Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna, blöta och hala ytor.  
• Non-clog uppsamlingssystem med automatisk packning. 
• Chokefri start 
• Tömning av uppsamlaren från förarsätet 
• Växla mellan uppsammlingsläge och inte uppsamlingsläge genom att 

trycka på knappen.  
• Bakvagnsstyrning för utmärkt styrförmåga 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippmetoder Collect/Non Collect 

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 12.6 kW

Batterikapacitet 5.5 Ah

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

RC320Ts AWD, exkl klippaggregat 967 62 88-02
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HUSQVARNA Z242F 

Prestanda och stil på gräsmattan med Zero Turn-klipparna i nya Z200-
serien.  Modern design, beprövad prestanda och nya innovativa 
funktioner samverkar för att göra underhållet av gräsmattan lekande 
lätt. 

• ClearCut™ klippaggregat 
• Underhållsfri hydraulisk transmisson 
• Robust ram och robusta pivothjul ger lång livslängd. 
• Praktisk klippaggregatlift 
• Ergonomisk kontrollpanel 
• Löstagbar fotplatta 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippbredd 107 cm

Klippmetoder
Uppsamling/Mulch/
Sidoutkast 

Cylindervolym 724 см³

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

Z242F 967 66 57-02
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HUSQVARNA Z448 

Husqvarna Z 448 är en gräsklippare i professionell kvalitet som är 
utformad för små till medelstora professionella entreprenörer och 
markägare med större gräsytor. Det ger hållbara prestanda med snabb 
och effektiv klippning till en låg total ägandekostnad. Utrustad med 
integrerad transmission med brusreducering, fällbart ROPS, integrerad 
parkeringsbroms och ett effektivt kommersiellt ClearCut ™ -däck. 
Klippbredd 122 cm. Sidoutkast med mulch-alternativ. 

• Comfortable, user-focused controls put everything needed to operate the 
mower within easy reach. 

• Delivers more power and smoother performance while boosting fuel 
efficiency. 

• The optimized weight balance holds hills and maintains traction, boosting 
the operator's confidence and speed. 

• Precision adjustment of the cutting deck's height is made simple by foot-
activated controls. 

• 6.5 gallon fuel tank boasts enough capacity for extended mowing 
operations in a professional setting.

• The removeable steel floor pan gives easy access to the belts, 
streamlining cleaning and maintenance. 

 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

Z448 967 98 46-02
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HUSQVARNA Z454X 

Husqvarna Z 454X är en kraftfull, Zero turn-klippare i professionell 
kvalitet, utformad för små till medelstora professionella entreprenörer 
och markägare med större gräsytor. Det ger hållbara prestanda med 
snabb och effektiv klippning till en låg total ägandekostnad. Utrustad 
med integrerad transmission med brusreducering, digital LED-
bränslemätare, gummideflektor, fällbar ROPS, integrerad 
parkeringsbroms och ett effektivt kommersiellt PZT-klippaggregat. 
Klippbredd 137 cm. Sidoutkast med mulch-alternativ. 

• Comfortable, user-focused controls put everything needed to operate the 
mower within easy reach. 

• Delivers more power and smoother performance while boosting fuel 
efficiency. 

• The optimized weight balance holds hills and maintains traction, boosting 
the operator's confidence and speed. 

• Bekvämt avvibrerat säte 
• Justerbart säte även i sittande position 
• The easily foldable ROPS can be lowered in tight areas without the proper 

clearance. 

 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

Z454X 967 98 50-02
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HUSQVARNA Z560X 

Husqvarna Zero Turn-gräsklippare i Z500-serien representerar den 
senaste designen som fokuserar på produktivitet, hållbarhet och 
klippkvalitet. Bekvämlighet, hög körhastighet och överlägset grepp ger 
exceptionellt effektiv klippning. Kraftig konstruktion säkerställer en lång 
och hållbar livslängd vid kommersiell gräsklippning.  

• Integrerad parkeringsbroms 
• Justerbart säte även i sittande position 
• Bakre motorskydd 
• Premiumsäte för extremt bra komfort 
• Automatisk parkeringsbroms 
• Dubbla bensintankar 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Klippbredd 152 cm

Klippmetoder
Uppsamling/Mulch/
Sidoutkast 

Cylindervolym 810 см³

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

Z560X 967 66 97-02

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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TRÄDGÅRDSTRAKTORER Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

TS 138 960 41 04-21 24.900 kr 19.920 kr

TC 138L 960 51 01-89 26.900 kr 21.520 kr

TC 138 960 51 01-79 29.900 kr 23.920 kr

TS 142T 960 41 04-32 34.900 kr 27.920 kr

TS 142TX 960 41 04-34 39.900 kr 31.920 kr

TS 146TXD 960 41 04-36 45.900 kr 36.720 kr

TS 138L 960 41 04-31 21.900 kr 17.520 kr

TC 238TX 960 51 01-92 44.900 kr 35.920 kr

ÅKGRÄSKLIPPARE Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

R 112C5, inkl klippaggregat 967 17 85-01 25.900 kr 20.720 kr

R 112C, inkl klippaggregat 967 17 84-01 29.900 kr 23.920 kr

R115C RIDER  967 25 27-02 34.900 kr 27.920 kr

R214T, exkl klippaggregat 967 84 70-01 34.900 kr 27.920 kr

R213C, inkl klippaggregat 967 84 66-01 39.900 kr 31.920 kr

R214TC, inkl klippaggregat 967 84 69-01 41.900 kr 33.520 kr

R216T AWD, exkl klippaggregat 967 84 71-01 52.900 kr 42.320 kr

R318X, exkl klippaggregat 967 84 72-01 52.900 kr 42.320 kr

R316TX, exkl klippaggregat 967 84 74-01 59.900 kr 47.920 kr

R320X AWD, exkl klippaggregat 967 84 73-01 62.900 kr 50.320 kr

R316TX AWD, exkl klippaggregat 967 84 76-01 69.900 kr 55.920 kr

RC318T, exkl klippaggregat 967 62 87-02 77.900 kr 62.320 kr

R316Ts AWD, exkl klippaggregat 967 84 75-01 79.900 kr 63.920 kr

RC320Ts AWD, exkl klippaggregat 967 62 88-02 94.900 kr 75.920 kr

R 419TsX AWD, exkl 
klippaggregat 

967 64 83-01 112.900 kr 90.320 kr

R 420TsX AWD, exkl 
klippaggregat 

967 64 84-01 125.900 kr 100.720 kr

ZERO TURN-KLIPPARE Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

Z242F 967 66 57-02 49.900 kr 39.920 kr

Z448 967 98 46-02 79.900 kr 63.920 kr

Z454X 967 98 50-02 99.900 kr 79.920 kr

Z560X 967 66 97-02 149.900 kr 119.920 kr
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