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Ny gräsklippare med unik fyrhjulsdrift!
McCullochs nya gräsklippare M56-190APX 4x4 har
en fyrhjulsdrift som gör att den klarar att klippa både
stora och kuperade trädgårdar och riktigt högt gräs.
Klippbredden hör till de bredaste på marknaden och
gör så att du slipper att gå onödigt många rundor.

Tack vare fyrhjulsdriften klarar McCullochs nya gräsklippare
M56-190APX 4x4 de riktigt tuffa och stora trädgårdarna.
Ytor där det höga gräset kanske har fått växa sig lite väl
högt och där det är rejält kuperat med branta sluttningar.
Fyrhjulsdriften tillsammans med det tåliga klippaggregatet
i svetsat stål och en stark och lättstartad Briggs & Strattonmotor gör denna gräsklippare till en riktig arbetshäst.
M56-190APX 4x4 har tre klippsystem i en och samma
gräsklippare: uppsamling, mulching och sidoutkast. Klipphöjden kan regleras från 30 till 90 mm och klippbredden hör
till de bredaste på marknaden, hela 56 cm, vilket gör klippningen mycket effektiv. Den stora uppsamlaren, utformad
för att minska dammspridningen och för att rikta bullret mot
marken, rymmer 62,3 liter.
FlexiSpeed innebär en steglös reglering av drivningshastigheten, och handtag finns på både höger och vänster sida
av kontrollen. Detta ger dig möjlighet att arbeta flexibelt
och välja vilken hand du vill använda. Tillsammans med det
gummiklädda handtaget som ger ett bra och stadigt grepp
och en ställbar ledkonstruktion som gör det enkelt att
justera arbetsställningen, blir klippningen inte bara effektiv,
den blir även ergonomisk.
Motorn Briggs & Stratton, med en cylindervolym på 190
cm³, är tack vare automatisk motorflödning mycket lättstartad
– det är bara att dra igång och börja.
När du sedan har klippt klart rengör du gräsklipparen
med hjälp av anslutningen för Gardenas vattenslang som
finns på maskinen. Enklare kan det inte bli!
McCulloch M56-190APX 4x4 kostar cirka 5 995 kronor.

Tack vare den unika fyrhjulsdriften klarar McCullochs nya gräsklippare M56-190APX 4x4 av de riktigt tuffa och stora trädgårdarna.

För mer information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på husqvarna.com/press samt på perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.

Husqvarna Group
McCulloch ägs och drivs av Husqvarna Group som är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och
diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena,
McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder.
Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och koncernen hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

