
Akumulátorový rider je první sekačkou se sedící obsluhou Husqvarna, která je 
poháněna bateriemi. Žádné emise, nízká hlučnost a až 90 minut provozní doby, která 
závisí na stavu travnaté plochy, je perfektní volbou pro rezidenční zahrady - získáte 
komfort a výkonný Rider Husqvarna a navíc nebudete rušit své sousedy. 

Nízký hluk 
Pohon na baterie znamená tichý 
provoz a zvýšený komfort obsluhy 
stejně jako menší obtěžování sousedů 
hlukem.  

Snadná údržba 
Akumulátorový Rider vyžaduje 
podstatně menší údržbu než je tomu 
u benzínových strojů. Bez paliva, bez 
oleje a bez výměny hnacích řemenů. 

savE™ 
Ekonomický režim savE™ snižuje 
otáčky motoru, a tím prodlužuje 
provozní dobu stroje. 

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. 

AKUMULÁTOROVÝ RIDER HUSQVARNA 



FEATURES
• Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení 

• savE™  

• Snadná údržba 

• Nízký hluk 

• Snadno přístupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy 

• Účinné žací ústrojí BioClip®  

• Pohodlné sedadlo řidiče 

• Automatické zapínání žacích nožů 

• Vpředu zavěšené žací ústrojí pro optimální dostupnost 

• Kompaktní design pro manévrování v těsných prostorách 

• Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu 

• Efektivní pohon zadních kol 

• Držák na láhev 

Technical Specifications

ÚDAJE O BATERII

Kapacita baterie, Ah 125 Ah
Výrobce baterie Global 
Celková hmotnost baterie 40 kg
Typ baterie Olovo-kyselinová 
Napětí baterie 12 V
Maximální doba provozu 90 min
Typická doba nabíjení 16 h
Počet baterií 3 ks

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 279000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 241000 g
Základní stroj, výška, cm 105.5 cm
Základní stroj, délka, cm 173.6 cm
Základní stroj, šířka, cm 78.7 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení 5 
Šířka záběru, cm 85 cm
Světlá výška od země, mm 90 mm
Rozměry pneumatiky, přední 155/50-8 
Rozměry pneumatiky, zadní 155/50-8 
Hmotnost, kg 241 kg
Rozvor, cm 80 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Počet žacích motorů 2 
Výkon žacího motoru, W 800 W
Výkon motoru pro pohon kol 1500 W
Typ hnacího motoru Elektrický 
Počet žacích motorů 2 

VYBAVENÍ

Zapínání žacích nožů Elektrické 
Počet žacích nožů 2 ks
Typ žacího ústrojí Lisované 
Pojezd Ovládáný pedálem 
Sklopné sedadlo Ano 
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano 
HUS Garden Serie Other 
Technická platforma Rider battery 
Rozvor, cm 80 cm

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Zdroj energie Akumulátor 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 95 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 93 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 78 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s² 0.1 m/s²
Vibrace volantu, m/s² 0.4 m/s²

BALENÍ

Hrubá hmotnost (zabalené) 278.6 kg
Výška balení 920 mm
Délka balení 1950 mm
Objem balení 1524.9 dm³
Objem balení 1.525 m³
Šířka balení 850 mm
Hrubá hmotnost obalu 45 kg
Počet ve velkoobchodním balení 1 


