
Výkonný rider, vybavený dvouválcovým motorem s vysokým točivým momentem a žacím ústrojím Combi 

94 cm, který nabízí prvotřídní sečení s mulčováním (BioClip®) a zadním výhozem posečené trávy. Práci 

usnadňují hydrostatická převodovka poháněná pedálem, snadno přístupné ovládací prvky a automatické 

spouštění žacích nožů.Rider je dobrou volbou pro vlastníky nemovitostí a pozemků, kteří vyžadují 

mimořádně vysokou účinnost, snadné použití, vynikající manévrovatelnost a skutečně příjemnou jízdu.Při 

koupi tohoto produktu dostanete v průběhu trvání letní akce (19. 6. – 7. 8. 2019) zdarma akumulátorový 

plotostřih 115iHD45 včetně akumulátoru BLi10 a nabíječky QC80.V rámci jarní akce od 11. 3. 2020 do 17. 6. 

2020 je k tomuto výrobku poskytnut jako bonus akumulátorový vyžínač 115 iL - kit (967098804) zdarma. 

Startování otočením klíčku 
Snadné spouštění za jakýchkoli 
povětrnostních podmínek. Není třeba 
sytiče, jen otočíte klíčkem a můžete 
jet. 

Servisní poloha 
Servisní poloha žacího ústrojí 
usnadňuje čištění a údržbu. 

Všestranné použití 
Široká nabídka žacích ústrojí 
a příslušenství vám umožňuje 
univerzální využití rideru v průběhu 
celého roku. 

BioClip® (mulčování) 
Funkce BioClip® (mulčování) zaručuje 
perfektní vzhled trávníku na často 
sečených plochách. Posečená tráva 
je rozsekána na malé kousky, které se 
velmi rychle rozkládají a mění se tak 
na přírodní hnojivo. 
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FEATURES
• Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy 

• Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku 

• Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí 

• Startování otočením klíčku 

• Žací ústrojí Combi 

• Automatické zapínání žacích nožů 

• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem 

• Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci 

• Snadno dosažitelná odkládací přihrádka 

• Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení 

• Počítadlo provozních hodin 

• Držák na láhev 

• Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení 

• Pohodlné sedadlo řidiče 

• Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy 

• Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu 

• Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu 

• Vpředu zavěšené žací ústrojí pro optimální dostupnost 

Technical specifications

ÚDAJE O BATERII

Kapacita baterie, Ah 24 Ah
Výrobce baterie Global 
Celková hmotnost baterie 7.2 kg
Typ baterie Olovo-kyselinová 
Napětí baterie 12 V
Počet baterií 1 ks

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 308000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 244000 g
Základní stroj, výška, cm 107 cm
Základní stroj, délka, cm 223 cm
Základní stroj, šířka, cm 100 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení 10 
Šířka záběru, cm 94 cm
Světlá výška od země, mm 105 mm
Hrubá tažná hmotnost 110 kg
Rozměry pneumatiky, přední 170/60-8 
Rozměry pneumatiky, zadní 170/60-8 
Hmotnost, kg 244 kg
Rozvor, cm 88.7 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Zdvihový objem válce 656 см³
Počet válců 2 
Elektrický start Ano 
Chlazení motoru Vzduchem 
Typ mazání motoru Plně tlakové 
Název motoru Intek V-Twin 
Výrobce motoru Briggs & Stratton 
Zapalovací svíčka EMS X, Champion XC92YC 

VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru Dvouprvkový 
Přední kola v kuličkových ložiscích Ano 
Zapínání žacích nožů Automatické 
Počet žacích nožů 3 ks
Typ žacího ústrojí Combi 
Pojezd Ovládáný pedálem 
Sklopné sedadlo Ano 
Typ konstrukce rámu Skříňový rám 
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano 
Výrobce sedadla SEAT 
HUS Garden Serie 200-serie 
Technická platforma R 200-series 
Rozvor, cm 88.7 cm

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru Plně tlakové 
Spotřeba paliva 471 g/kWh
Objem palivové nádrže, litry 12 l
Zdroj energie Benzin 
Množství oleje, litry 1.9 l
Olejový filtr Ano 
Typ oleje SAE10W30 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 97 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 83 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s² 0.7 m/s²
Vibrace volantu, m/s² 2.5 m/s²



Technical specifications

ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Emise výfukových plynů (CO2 EU V) 830 g/kWh

BALENÍ

Výška balení 980 mm
Délka balení 2310 mm
Objem balení 2535.46 dm³
Objem balení 2.536 m³
Šířka balení 1120 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 


