R 320 AWD
Univerzální rider s pohonem všech kol s možností použití žacího ústrojí Combi se záběrem 94, 103 nebo 112 cm, které
umožňuje prvotřídní sečení metodou BioClip® nebo zadní výhoz. Vhodný pro majitelé pozemků, kteří očekávají
vynikající efektivitu, manévrovatelnost a perfektní výsledky v průběhu celého roku. Kloubové řízení a vpředu zavěšené
žací ústrojí umožňují intuitivní ovládání, výbornou terénní dostupnost a dokonalý přehled o vaší pracovní ploše.
Pohon všech kol významně zlepšuje trakci a bezpečnost při práci na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích. V
krátkosti - tento Rider vám poskytne dokonalý zážitek z jízdy. Jako příslušenství lze k němu snadno připojit rotační
kartáč, cepákové žací ústrojí, sněhovou radlici či sněhovou frézu pro maximální využití stroje po celý rok. Vlastnosti
jako pedálem ovládaná hydrostatická převodovka, snadno přístupné ovládací prvky a servisní poloha žacího ústrojí
znamenají, že je ovládání a servis tohoto rideru potěšením.

KLOUBOVÉ ŘÍZENÍ

Unikátní kloubové řízení
umožňuje, aby se zadní kola
dostala pod stroj. Výsledkem je
vynikající manévrovatelnost s
minimálním poloměrem otáčení
při plném záběru volantem.

POHON VŠECH KOL

Pohon všech kol zajišťuje
výbornou trakci na nerovném,
vlhkém a kluzkém terénu a na
svazích. Funkce AWD automaticky
koriguje záběr na všechna čtyři
kola s ohledem na situaci a stav
povrchu.

VPŘEDU ZAVĚŠENÉ
ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí zavěšené vpředu
umožňuje vynikající přístup do
rohů a pod křoviny, lavičky v
parcích, apod.

VOLITELNÉ ŽACÍ
ÚSTROJÍ COMBI

Tento rider je dodáván bez žacího
ústrojí a lze k němu dokoupit žací
ústrojí Combi se šířkou záběru 94,
103 nebo 112 cm pro efektivní
mulčování-BioClip® a zadní
výhoz posečené trávy.

Vlastnosti
• Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí

• Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu

• Pohodlné sedadlo řidiče

• Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na
pracovní plochu

• Příslušenství pro univerzální využití v průběhu
celého roku
• Připevňovací rám pro maximální univerzálnost
• Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné
tankování
• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem

• Plovoucí žací ústrojí snižuje nebezpečí skalpování
trávníku
• Opěrná kolečka na žacím ústrojí
• Nastavitelný úhel náklonu pro otimální polohu
žacího ústrojí

• Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí
obsluhy

• Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě
motoru

• Automatické zapínání žacích nožů

• Snadná kontrola hladiny díky průhlédné palivové
nádrži

• Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
• Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté
plochy

• Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci

• Metoda sečení se zadním výhozem pro nerovné
travnaté plochy

• Snadno dosažitelná odkládací přihrádka

• Počítadlo provozních hodin
• Držák na láhev

Technické údaje

Výrobce motoru
Název motoru
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW
Zdvihový objem válce, cm³
Válce
Chlazení motoru
Akumulátor
Typ benzínu
Objem palivové nádrže, litry
Typ mazání motoru
Olejový filtr
Typ převodovky
Výrobce převodovky
Model převodovky
Hydrostatický typ
Rychlost dopředu, min-max, km/h
Rychlost dozadu, min-max, km/h
Bezpečná svahová dostupnost
Neposečený kruh, cm
Šířka sečení, min-max, cm
Volitelná žací ústrojí
Typ žacího ústrojí
Materiál skeletu
Metoda(y) sečení
Výška sečení, min-max, mm
Stupně nastavení výšky sečení
Zapínání žacích nožů
Žací nože
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním
Počítadlo provozních hodin
Materiál sedadla
Odpružené sedadlo
Výška opěradla sedadla
Sklopné sedadlo
Rozměry pneumatiky, přední, palce
Rozměry pneumatiky, zadní, palce
Rozvor
Světlá výška od země
Základní stroj, délka, cm
Základní stroj, šířka, cm
Základní stroj, výška, cm
Hmotnost, kg
Hrubá tažná hmotnost
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)
Hladina akustického výkonu, měřená
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)
Vibrace volantu
Vibrace sedadla

Briggs & Stratton
Endurance Series
10,2 kW @ 2900 ot./min
500 cm³ / 30,5 krychlových palců
1
Vzduchem
12 V 24 Ah
Benzín
12 l / 3,2 gal.
Plně tlakové
Ano
Hydrostatická AWD
Kanzaki
K574
Ovládáno pedálem
0-9 km/h / 0-5,6 mph
0-9 km/h / 0-5,6 mph
10 °
30 cm / 11,8 palců1
94-112 cm / 37-44,1 palců
Combi 94, Combi 103, Combi 112
Combi
Ocel
BioClip®/Zadní výhoz
25 - 75 mm / 1 - 3 palců
10 ks
Automatické
3
Ano
Digitální s předprogramovanými servisními intervaly
Vinyl
Ano
Střední
Ano
165/60-8
165/60-8
88,7 cm / 34,9 "
85 mm / 3,4 palců
202 cm / 79,5 palců
89 cm / 35 palců
115 cm / 45,3 palců
253 kg / 557,7 liber
125 kg / 275,5 liber1
84 dB(A)
98 dB(A)
99 dB(A)
2,5 m/s²
0,7 m/s²

1) Měřeno od konce žacího ústrojí1) Pro stroje s pohonem 2 kol je povoleno používat přívěs pouze v suchém prostředí a na rovném povrchu. Uvědomte si, že tažení přívěsu může zkrátit životnost stroje.
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