TS 342
TS 342 magas műszaki tartalmú kerti traktor földtulajdonosok
számára, akik hatékony traktort igényelnek igazán nagy területre,
alkalmankénti használatra egész éven át. Erőteljes traktor oldalsó
fűkidobással az igényes gyepápoláshoz. Erőteljes Husqvarna
Endurance sorozatú kéthengeres motorral van felszerelve, melyet
szívató nélküli, egygombos indítás jellemez. Pedállal működő
hidrosztatikus váltó és öntöttvas első tengely biztosítja a
kényelmes és zavartalan működést. Az U-Cut™ kormányzási
technológiával nagyon könnyű megfordulni és akadályok körül
nyírni. Az egyedülálló RapidReplace™ késrendszer biztonságos,
gyors és szerszám nélküli késcserét tesz lehetővé.

SMARTSWITCH™

ERŐS V-TWIN MOTOR

A SmartSwitch a kulcs nélküli
működtetés kényelmét és
biztonságát nyújtja. Lámpákkal ad
azonnali visszajelzést, mutatja a
kéziféket, az akkumulátor állapotát,
fényszórót, ROS-t és a kés
beindítását, Egyszerűen egy
gombbal lehet bekapcsolni és
leállítani.

Briggs and Stratton motor hajtja,
ami prémium levegőszűrőt,
krómozott szelepeket, aprólékosan
megmunkált csapágyfelületeket és
nagyméretű hűtőbordákat
tartalmaz a kifejezetten nagy
tartósság és kivételes teljesítmény
érdekében.

U-CUT™

RAPIDREPLACE™
KÉSCSERE RENDSZER

MŰSZAKI ADATOK

Motor gyártója
Motor neve
Nettó teljesítmény / fordulatszámon
Teljesítmény
Üzemanyagtartály mérete
Erőátvitel tipusa
Sebesség előre, min-max
Vágási szélesség
Vágókések beindítása
Kerék méret, első kerék
Kerék méret, hátsó kerék

Briggs & Stratton
Endurance Series V-Twin
11,1 kW @ 2600 ford./perc
11,1 kW1
15,1 liter / 4 gal.
Hidrosztatikus
0-6,7 km/h / 0-4,16 mph
107 cm / 42 coll
Elektromos
15x6-6"
20x10-8"

Az U-Cut kormányzási
technológia egyszerűvé teszi a
fordulók és az akadályok
kikerülését és körülnyírását. Ez azt
1) A motorok feltüntetett teljesítményosztálya az átlagos nettó teljesítményleadást
jelenti normál munkakörülmények között, miközben teljesítik a tipikus
jelenti, hogy kevesebb a lenyíratlan
munkagépekre vonatkozó érvényes zajszint szabályozási értékeket (meghatározott
fordulatszámon), a J 1349/ISO 1585 számú SAE szabvány szerint vizsgált
terület - különösen hatékony a
motortípusra. A tömeggyártás gépei különbözhetnek ezektől az értékektől. A
nyírás és jobb a manőverezővégső készülékbe telepített motor valós teljesítményleadása függ majd a működési
sebességtől, a környezeti tényezőktől és más változóktól is. (Csak Európára
képesség.
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A vágókések könnyen kivehetők és
kicserélhetők szerszám használata
nélkül. Ez gyors és biztonságos
késcserét tesz lehetővé – és élesebb
késsel egészségesebb lesz a pázsit.

