HUSQVARNA TC 130
TC 130 je kompaktní a uživatelsky příjemný zahradní traktor s elegantním designem a
ergonomií. Je ideální pro majitele domů s malou až středně velkou zahradou. Traktor je
osazen výkonným motorem Briggs & Stratton, který se snadno startuje pomocí funkce
automatického sytiče. Díky kompaktní konstrukci a pedálem ovládané hydrostatické
převodovce se traktor dobře ovládá. K dispozici je mulčovací ucpávka BioClip® jako
příslušenství.V průběhu trvání akce (6. 3. – 5. 6. 2019) je v ceně tohoto produktu
akumulátorový vyžínač kit Husqvarna 115iL (včetně akumulátoru BLi10 a nabíječky
QC80).

Air Induction™
Náš inovativní systém sečení Air
Induction™ nasává čistý vzduch
zespodu a z vrchu žacího ústrojí,
zvyšuje průtok vzduchu, který
způsobuje větší vzpřímení trávy a
dokonalejší sečení.

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.

Posuvné sedadlo
Nastavitelné při sezení; sedadlo se
pohybuje dopředu a nahoru nebo
dozadu a dolů.

Start s automatickým sytičem
Snadné startování díky automatickému
sytiči. Stačí otočit klíčkem a jet.

FEATURES
• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem

• Držák pohárku na nápoj pro osvěžení při práci

• Nastavitelné sedadlo při sezení
• Air Induction™; vynikající výsledky při sečení

• Žací ústrojí povrchově upraveno práškovým lakem pro lepší
odolnost

• Snadné startování s automatickým sytičem.

• Dvě řídící tyče pro lepší manévrovatelnost

• Robustní a odolný ocelový rám podvozku

• Prvotřídní žací ústrojí; maximální výkon

• Široký prostor pro snadné nasednutí

• Světlomety pro práci při zhoršené viditelnosti

• Indikátor stavu baterie a konektor pro připojení nabíječky na jednom • Vysoce kvalitní olejový filtr, tlakové mazání, antivibrační systém a
automatický sytič.
panelu
• Manuální zapínání žacích nožů
• Přípojka vodovodní hadice
• Ucpávka BioClip® k dispozici jako příslušenství

• Reverse Operating System (ROS) pro bezpečnost

• Velký integrovaný sběrný koš; snadno se vyprazdňuje

• Rychlospojka hadice na vodu pro snadné čistění

• Snadno přístupné nastavení výšky sečení

• Bezpečnostní spínač pod sedadlem řidiče

• Zvukový indikátor plného sběrného koše

• Může být doplněn příslušenstvím pro využití po celý rok

• Kompaktní design pro manévrování v těsných prostorách

• Antiskalpovací kolečka

Technical specifications
ŽACÍ ÚSTROJÍ
Typ žacího ústrojí
Počet žacích nožů
Výška sečení, min., mm
Výška sečení, max., mm
Polohy pro nastavení výšky sečení
Antiskalpovací kolečka
Přední válec
SYSTÉM POHONU
Pojezd
SPECIFIKACE MOTORU
Počet válců
Název motoru
Objem palivové nádrže, litry
Generátor
Výrobce motoru
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW
Olejový filtr
VYBAVENÍ
Sběrný koš
Objem sběrného koše, litry
Přední ochrana
Počítadlo provozních hodin
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)
PŘEVODOVKA
Výrobce převodovky
Typ převodu / náhonu
ÚDAJE O VIBRACÍCH
Vibrace sedadla, m/s²
Vibrace volantu, m/s²

Lisované
1 ks
38 mm
102 mm
6
0
Ne
Ovládáný pedálem
1
Intek
5.7 l
5&3 A
Briggs & Stratton
6.3 kW
Ano
Součást dodávky
200 l
K dispozici jako příslušenství
None
100 dB(A)
85 dB(A)
Hydro-Gear
Hydrostatický
0.05 m/s²
4 m/s²

