
Kompaktní, vysoce výkonný rider s pohonem všech kol, výkonným dvouválcovým motorem 

Kawasaki a posilovačem řízení, který je navržený pro údržbu větších, členitých a nerovných 

travnatých ploch. Rider je vybaven uživatelsky příjemnými funkcemi, jako jsou například snadno 

dostupné ovládací prvky, start pouhým otočením klíče, možnost nastavení výšky volantu a 

přihrádka pro osobní věci. Unikátní rychloupínací zařízení XChange umožňuje rychlou výměnu 

příslušenství bez použití nástrojů. Dva LED reflektory vám umožní pracovat i za zhoršených 

světelných podmínek. Pomocí Bluetooth můžete sledovat svůj rider v mobilní aplikaci Husqvarna 

Connect. Rider je skvělou volbou pro majitele soukromých nemovitostí, sportovní zařízení a 

hotely s velkými areály, které vyžadují celoroční údržbu. Dodává se bez žacího ústrojí. 

Dva LED reflektory pro lepší 
viditelnost na blízko i do dálky 
Dva LED reflektory poskytují lepší 
viditelnost a zvyšují vaši bezpečnost 
při provozu při zhoršených světelných 
podmínkách. 

Servisní poloha  
Servisní poloha žacího ústrojí 
usnadňuje čištění a servis. 

HMI Display 
Intuitivní displej komunikuje s řidičem 
prostřednictvím vizuálních symbolů 
a varovných zvuků, pomáhá při 
manipulaci a poskytuje data a varování 
v reálném čase. 

Výměna příslušenství 
Unikátní rychloupínací zařízení 
umožňuje snadnou a rychlou výměnu 
příslušenství bez použití nástrojů. Za 
minutu se můžete pustit do jiné práce. 

Husqvarna R 420TsX AWD 



FEATURES
• Snadná a rychlá výměna příslušenství za minutu a bez jakýchkoliv 

nástrojů 

• HMI dotykový display  

• Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí 

• Dva LED reflektory pro lepší osvětlení na blízko i do dálky 

• Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný 
přístup k tipům, příručkám a doporučením  náhradních dílů. Aplikace 
také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje 
a upozornění týkající se údržby. 

• Komerční motory OHV od Kawasaki 

• Nastavitelné sedadlo při sezení 

• Pohon na všechna kola zajišťuje trakci na jakémkoliv povrchu 

• Posilovač řízení usnadňuje jízdu 

• Praktický nosič pro extra zařízení 

• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem 

• Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy 

• Pohodlné sedadlo řidiče 

• Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování 

• Hydraulický systém s chladičem oleje 

• Volant s ovládacím knoflíkem 

• Výškově nastavitelný volant 

• Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru  

• Všechny ovládací prvky soustředěné na ovládacím panelu 

• Dvě hydrostatické převodovky zajišťují výbornou trakci 

• 12 V zásuvka pro elektrické zařízení

• Výškově nastavitelný volant 

• Opěrná kolečka na žacím ústrojí 

• Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu 

• Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení 

• Plovoucí žací ústrojí snižuje nebezpečí skalpování trávníku 

• Vpředu zavěšené žací ústrojí pro optimální dostupnost 

• Snadná kontrola hladiny díky průhlédné palivové nádrži 

• Svařovaný ocelový rám pro optimální tuhost 

• Zvýšený výkon díky hydraulickému zvedáku příslušenství 

• Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci 

• Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy 

• Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu 

• Pohodlné sedadlo Premium s vysokou opěrou zad 

• Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku 

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců 2 
Zdvihový objem válce 726 cm³
Chlazení motoru Ventilátor/vzduch 
Typ mazání motoru Plně tlakové 
Název motoru FS Series V-Twin 
Objem palivové nádrže, litry 17 l
Zdroj energie Benzin 
Generátor 16 A
Výrobce motoru Kawasaki 
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 14 kW

BATERIE

Kapacita baterie, Ah 24 Ah
Výrobce baterie Global 
Celková hmotnost baterie 7 kg
Typ baterie Olovo-kyselinová 
Napětí baterie 12 V
Počet baterií 1 ks

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Počet žacích nožů 3 ks
Zapínání žacích nožů Elektromagnetická spojka 
Výška sečení, max., mm 75 mm
Výška sečení, min., mm 25 mm
Šířka sečení, max. 122 cm
Šířka sečení, min. 103 cm
Neposečený kruh, cm 70 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Základní stroj, délka, cm 206.6 cm
Základní stroj, šířka, cm 96.4 cm
Základní stroj, výška, cm 117.8 cm
Světlá výška od země, mm 110 mm
Rozměry pneumatiky, přední 200/65-8 
Rozměry pneumatiky, zadní 200/65-8 
Hmotnost, kg 316 kg
Rozvor, cm 95.8 cm

SYSTÉM POHONU

Pojezd Ovládáný pedálem 
Rychlost dopředu, max. 9 km/h
Rychlost dozadu, max. 7 km/h
Výrobce převodovky Tuff Torq 
Model převodovky K664 
Typ převodu / náhonu Hydrostatická AWD 

VYBAVENÍ



Technical specifications

Sklopné sedadlo Ano 
Sklopné loketní opěrky Volitelné 
Materiál sedadla Vinyl 

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) 82 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s² 0.15 m/s²
Vibrace volantu, m/s² 2.67 m/s²


