
RC 318T je robustní a všestranný rider s inovativním designem, který nabízí vyjímečný výkon a efektivitu, 

snadné ovládání, výtečnou manévrovatelnost a příjemné svezení. Samozřejmostí je vynikající ergonomie, 

intuitivní ovládání. Jedinečný sběrací systém, při kterém nedochází k ucpávání, předává posekanou trávu z 

vpředu umístěného žacího ústrojí přímo do sběrného koše o objemu 300 l. Tráva je ve sběrném koši 

automaticky stlačována, což prodlužuje čas mezi vyprázděními koše a zvětšuje kapacitu sečení. Zvládnete 

tak posekat větší travnatou plochu za kratší dobu. Žací ústrojí lze snadno naklonit až do unikátní 90° 

servisní polohy pro snadné čištění po ukončení sečení. Díky bezkonkurenčnímu výkonu a vysoké sběrné 

kapacitě je rider ideální pro údržbu větších zahrad. Rider RC 318T je skvělá volba pro majitele pozemků, 

kteří oceňují kvalitu, spolehlivost a inovace společnosti Husqvarna. 

Kloubové řízení 
Kloubové řízení poskytuje vynikající 
manévrovatelnost a usnadňuje jízdu 
okolo překážek, jako jsou stromy a 
keře.  

Vyprázdění sběracího koše ze 
sedadla řidiče 
Integrovaný sběrací koš lze snadno 
vyprázdnit ze sedadla řidiče. 

ACTech 
Nedochází k ucpávání při sběru. 
Tráva je stlačována ve sběracím koši, 
to znamená, že lze posekat větší 
travnatou plochu. Jako výsledek je pak 
efektivní sběr trávy a listí z trávníku. 

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

HUSQVARNA RC 318T 



FEATURES
• Startování otočením klíčku 

• Nedochází k ucpávání při sběru. Tráva jezhutňpvána ve sběracím 
koši 

• Vyprázdění sběracího koše ze sedadla řidiče 

• Kloubové řízení pro vynikající ovladatelnost 

• Automatické zapínání žacích nožů 

• Vpředu zavěšené žací ústrojí pro optimální dostupnost 

• Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci 

• Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí 

• Pohodlné sedadlo řidiče 

• Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy 

• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem 

• Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení 

• Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu 

• Snadné přepínání mezi režimy sběr a mulčování stlačením knoflíku 

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

• Opěrná kolečka na žacím ústrojí 

• Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování 

• Snadná kontrola hladiny díky průhlédné palivové nádrži 

• Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu 

• Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly 

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců 2 
Zdvihový objem válce 656.0 cm³ 
Chlazení motoru Vzduchem 
Typ mazání motoru Plně tlakové 
Název motoru Endurance Series 
Objem palivové nádrže, litry 12.0 l 
Zdroj energie Benzin 
Generátor 16.0 A 
Výrobce motoru Briggs & Stratton 
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 12.6 kW
Olejový filtr Ano 

BATERIE

Kapacita baterie, Ah 5.5 Ah
Výrobce baterie Global 
Celková hmotnost baterie 1.1 kg
Napětí baterie 12.8 V

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Počet žacích nožů 3.0 ks 
Zapínání žacích nožů Automatické 
Materiál skeletu Ocel 
Typ žacího ústrojí Lisované 
Výška sečení, max., mm 75 mm
Výška sečení, max., palce 2.95 palců
Výška sečení, min., mm 25 mm
Výška sečení, min., palce 0.98 palců
Metoda(y) sečení Sber / Bez sběru 
Šířka záběru, cm 112 cm
Šířka záběru, palce 44.09 palců
Šířka sečení, max. 112 cm
Šířka sečení, min. 103 cm
Objem sběrného koše, litry 300 l
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Základní stroj, délka, cm 208.9 cm
Základní stroj, šířka, cm 103 cm
Základní stroj, výška, cm 128.4 cm
Světlá výška od země, mm 95 mm
Rozměry pneumatiky, přední 16x6,5-8 
Rozměry pneumatiky, zadní 16x6,5-8 
Hmotnost, kg 326 kg
Rozvor, cm 90.3 cm

SYSTÉM POHONU

Pojezd Ovládáný pedálem 
Rychlost dopředu, max. 8 km/h
Výrobce převodovky Tuff Torq 
Model převodovky K66 
Typ převodu / náhonu Hydrostatický 

VYBAVENÍ

Sklopné sedadlo Ano 
Materiál sedadla PU 
Výška opěradla sedadla Vysoké 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 100.0 dB(A) 
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 99.0 dB(A) 
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 85.0 dB(A) 



Technical specifications

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s² 0.7 m/s²
Vibrace volantu, m/s² 2.6 m/s²

ACCESSORIES

SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 91 CM 
582 71 99-01

SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 112 CM 
586 63 65-01

ODMECHOVAČ 
586 63 66-01

PROVZDUŠŇOVAČ 
586 63 67-02

ODMECHOVAČ 
586 63 68-01

PROVZDUŠŇOVAČ 
586 63 69-01

NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ 
586 63 72-01

PROVZDUŠŇOVAČ 
588 21 27-01

ROZMETADLO SPREADER 30 
589 40 93-01

BRÁNY NA ŠTĚRK 
953 51 24-01

ROZMETADLO SPREADER 75 
967 02 72-01

VÁLEC 
965 89 94-01

VOZÍK PROMO 
967 02 71-01

VOZÍK 275 
501 00 82-01

VOZÍK PROFI 
953 51 17-02

ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI 103 PRO 
RIDERY 
967 62 89-01



ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI 112 PRO 
RIDERY 
967 62 90-01


