
Zahradní traktor 342T je špičkový traktor s integrovaným sběrným košem, určený pro 
časté celoroční použití ve velkých zahradách a na jiných travnatých plochách. Výkonný 
motor Kawasaki Twin a rychlá, pedálem ovládaná hydrostatická převodovka, 
profesionální široké pneumatiky a velká palivová nádrž poskytují výkon, autonomii a 
produktivitu. Robustní sběrný systém s ocelovou zadní opěrnou deskou a robustním 
zajišťovacím mechanizmem a široké vyztužené žací ústrojí zaručují kvalitní posekání i 
toho největšího trávníku. Elektrické spuštění žacích nožů, nastavitelné vysoké sedadlo s 
loketními opěrkami a funkce BioClip ovládaná ze sedadla řidiče jsou některé z jeho 
funkcí, které dokládají vysoké uživatelské pohodlí a snadnou obsluhu traktoru. 

Hydrostatická převodovka 
ovládaná pedálem 
Rychlost a směr jízdy (vpřed a vzad) 
jsou ovládané pedály, což umožňuje 
řidiči mít obě ruce na volantu a mít 
tak ovládání traktoru dokonale pod 
kontrolou. 

Převodovka Fast Hydrostatic 
Je vybaven rychlou hydrostatickou 
převodovkou pro dostatečnou 
přepravní rychlost a plynulou regulaci 
rychlosti pro jízdu vpřed i vzad pomocí 
pedálů. 

Elektrické spouštění žacího 
nože/žacích nožů 
Snadné spuštění žacího nože/žacích 
nožů; jednoduše vytáhněte ovládací 
páčku spínače na ovládacím panelu. 

BioClip® - ovládání ze sedadla 
Snadné přepnutí mezi sběrem a 
BioClip® (mulčováním) se provede 
pomocí ovladače, který je umístěn 
na palubní desce. Nemusíte opustit 
místo řidiče.  
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FEATURES
• Můžete přepnout na BioClip®, aniž byste museli opustit sedadlo 

řidiče 

• Elektrické zapojení žacího nože/žacích nožů 

• Převodovka Fast Hydrostatic 

• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem 

• Pneumatiky vysoké kvality pro delší životnost pneumatik a lepší 
trakci. 

• Vyztužené žací ústrojí 

• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem 

• Robustní opěrná deska sběrného koše 

• Nastavitelné sedadlo při sezení 

• Air Induction™; vynikající výsledky při sečení 

• Loketní opěrky pro větší pohodlí 

• Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu 

• Regulace rychlosti jízdy pro pohodlné řízení 

• Snadno přístupné víčko palivové nádrže 

• Vysoká opěrka zad 

• Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly 

• Velké, široké zadní pneumatiky pro lepší trakci 

• Osvětlují o více než 50 % větší plochu ve srovnání s tradičními 
žárovkami. 

• Indikátor stavu baterie a konektor pro připojení nabíječky na jednom 

panelu 

• Ochranný rám pro ochranu kapoty 

• Přípojka vodovodní hadice 

• Ergonomický volant 

• Snadno přístupné nastavení výšky sečení 

• Zvukový indikátor plného sběrného koše 

• Žací ústrojí povrchově upraveno práškovým lakem pro lepší 
odolnost 

• Nastavitelné sedadlo při sezení 

• Vyztužené žací ústrojí pro větší odolnost 

• Reverse Operating System (ROS) pro bezpečnost 

• Široký prostor pro snadné nasednutí 

• Zvukový indikátor plného koše  

• Robustní a odolný ocelový rám podvozku 

• Air Induction™; vynikající výsledky při sečení 

• Antiskalpovací kolečka 

• Držák pohárku na nápoj pro osvěžení při práci 

• Bezpečnostní spínač pod sedadlem řidiče 

• Volitelné příslušenství: sběrný koš  a BioClip®  

• Rychlospojka hadice na vodu pro snadné čistění 

• Může být doplněn příslušenstvím pro využití po celý rok 

Technical specifications

ÚDAJE O BATERII

Kapacita baterie, Ah 14 Ah
Napětí baterie 12 V

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./ min 2600 ot./min
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 13.3 kW
Výstupní výkon 16.0 kW 
Rychlost dopředu, max. 4.8 km/h
Rychlost dopředu, min., km/h 0 km/h 
Rychlost dozadu 3.5 km/h
Rychlost dozadu, max. 3.5 km/h
Rychlost dozadu, min. 0 km/h 
Poloměr otáčení, palce 16 palců
Neposečený kruh, cm 95.0 cm 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 368771 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 297557 g
Základní stroj, výška, cm 107.0 cm 
Základní stroj, délka, cm 252.0 cm 
Základní stroj, šířka, cm 112.0 cm 
Objem sběrného koše, litry 320 l
Ovladač pro nastavení výšky sečení Umístěno na blatníku 
Nastavení výšky sečení Notch 
Výška sečení, max., mm 102 mm
Výška sečení, min., mm 38 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení 6 
Šířka záběru, cm 107 cm
Výška opěradla sedadla Vysoké 15" 
Průměr pneumatiky, přední 15.0 palců 
Šířka pneumatiky, přední 6.0 palců 
Průměr pneumatiky, zadní 18.0 palců 
Šířka pneumatiky, zadní, palce 9.5 palců
Hmotnost, kg 260 kg
Kolo přední, průměr ráfku 6.0 palců 
Rozměry pneumatiky, zadní, průměr 8.0 palců 
Rozvor, cm 131.4 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců 2 
Zdvihový objem válce 726 см³



Technical specifications

Chlazení motoru Vzduchem 
Název motoru FR Series 
Generátor 15 
Výrobce motoru Kawasaki 
Motor/engine model FR651V 
Typ převodu / náhonu Fast Hydrostatic 

VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru Papírový 
Antiskalpovací kolečka 4 
Sada BioClip® BioClip® from seat 
Zapínání žacích nožů Elektrické 
Typ nože Collect/BioClip® - Crossblades 
Počet žacích nožů 4 ks
Sběrný koš Součást dodávky 
Typ žacího ústrojí Lisované, vyztužené 
Metody sečení (filtr) Sběr, BioClip® 
Metoda(y) sečení Sběrný koš / BioClip® 
Přípojka vodovodní hadice Ano 
Pojezd Ovládáný pedálem 
Přední ochrana Přední nárazník 
Rychlosti, dopředu 0 kroků 
Rychlosti, dozadu 0 kroků 
Generátor 15 
Počítadlo provozních hodin Digitální s předprogramovanými servisními intervaly 
Příslušenství a díly vhodné pro Garden tractors 
Typ sedadla 15" vysoké opěradlo, loketní opěrky 
HUS Garden Serie 300-serie 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru Plně tlakové s olejovým filtrem 
Spotřeba paliva 315 g/kWh
Objem palivové nádrže, litry 13.3 l
Množství oleje, litry 2.1 l
Olejový filtr Yes 
Zdroj energie Benzin 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 100 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 85 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s² 0.19 m/s²
Vibrace volantu, m/s² 1.12 m/s²

BALENÍ

Výška balení 877 mm
Délka balení 1982 mm
Objem balení 3164.188 dm³
Objem balení 3.164 m³
Šířka balení 1563 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 


