
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. 

• Reverse Operating System (ROS) pro bezpečnost 

• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem 

• Loketní opěrky pro větší pohodlí 

• Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu 

• Regulace rychlosti jízdy pro pohodlné řízení 

• Air Induction™; vynikající výsledky při sečení 

• 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 

• Žací ústrojí povrchově upraveno práškovým lakem pro lepší 
odolnost 

• Nastavitelné sedadlo při sezení 

• Vyztužené žací ústrojí pro větší odolnost 

• Robustní opěrná deska sběrného koše 

• Robustní a odolný ocelový rám podvozku 

• Široký prostor pro snadné nasednutí 

• Zvukový indikátor plného sběrného koše 

• Bezpečnostní spínač pod sedadlem řidiče 

• Antiskalpovací kolečka 

• Držák pohárku na nápoj pro osvěžení při práci 

• Volitelné příslušenství: sběrný koš  a BioClip®  

• Rychlospojka hadice na vodu pro snadné čistění 

• Může být doplněn příslušenstvím pro využití po celý rok 

Technical specifications

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Typ žacího ústrojí Lisované, vyztužené 
Počet žacích nožů 2 ks
Výška sečení, min., mm 38 mm
Výška sečení, max., mm 102 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení 6 
Antiskalpovací kolečka 4 
Přední válec Ne 

SYSTÉM POHONU

Pojezd Ovládáný pedálem 

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců 2 
Název motoru FR Series 
Objem palivové nádrže, litry 13.3 l
Výrobce motoru Kawasaki 
Olejový filtr Ano 

VYBAVENÍ

Sběrný koš Součást dodávky 
Objem sběrného koše, litry 320 l
Přední ochrana Přední nárazník 
Počítadlo provozních hodin Ano 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 100.0 dB(A) 

PŘEVODOVKA

Výrobce převodovky Tuff Torq 
Typ převodu / náhonu Fast Hydrostatic 


