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Nya kraftfulla frontriders med många tillbehör
FR 2318 FA är en ny serie med Frontriders från Jonsered och här hittar du fyra
mycket kraftfulla och mångsidiga maskiner. Tack vare en mängd olika tillbehör som
enkelt kan kopplas på, får du en arbetshäst som gör nytta i trädgården året runt.
I Jonsereds nya serie med frontriders hittar du fyra mycket kraftfulla och mångsidiga
maskiner. Tillbehörsramen gör det enkelt att växla mellan olika tillbehör – och det finns
många! Förutom flera typer av klippaggregat kan du till exempel komplettera din maskin
med borste, snöblad, gummiblad, uppsamlare, vagn, trailer, mossrivare, vertikalskärare,
grusharv, spridare, slaghack, snöslunga och vält.
Alla frontriders i serien är utrustade med Jonsereds unika bakvagnsstyrning som gör att
bakhjulen kan svänga in under maskinen. Tack vare detta får du en fantastisk manövrerbarhet med en minimal svängradie när du ger fullt rattutslag. De har även en pedalstyrd
automatisk transmission vilket gör att klippningen blir både mer effektiv och bekväm.
Det frontmonterade klippaggregatet ger perfekt överblick vilket gör det lätt att trimma
såväl kanter som att komma åt under buskar och i hörn. Det går att använda klippaggregat
på antingen 103 eller 112 cm och klipphöjden kan ställas in i sju steg mellan 40 och 90
mm. Vid rengöring eller service fälls klippaggregatet enkelt upp i serviceläge. Ytterligare
praktiska detaljer är de integrerade strålkastarna som gör det möjligt att arbeta både
länge och sent och timmätaren med servicevakt som förlänger produktens livslängd.
För att du som förare ska trivas sitter bl.a. motorn bakom föraren för att minska buller
och avgaser, ratten är öppen vilket ger bättre överblick och en låg tyngdpunkt gör ridern
stabil och ger bättre förarkomfort.

För ytterligare information kontakta Minna Bergkvist på Husqvarna AB, 036-14 60 07,
minna.bergkvist@husqvarnagroup.com eller Nicklas Bergqvist på PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.
Högupplösta bilder hittar du på perpr.se.
Husqvarna Group
Jonsered är ett varumärke inom 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.
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FR 2318 FA
Cirkapris: 42 600 kr
Perfekt tvåhjulsdriven rider för dig som framförallt använder maskinen på sommaren.
Motor: Briggs & Stratton
Cylindervolym: 500 cc
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW: 9,7 kW @ 2900 v/min
FR 2318 FA 4x4
Cirkapris: 53 500 kr
Fyrhjulsdriven rider med styrservo som klarar intensivt året-runt-bruk.
Motor: Briggs & Stratton
Cylindervolym: 500 cc
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW: 9,7 kW @ 2900 v/min
FR 2318 FA2
Cirkapris: 50 900 kr
Tvåhjulsdriven rider med högt vridmoment vilket ger en starkare maskin, tänkt i första
hand för sommarbruk.
Motor: Kawasaki
Cylindervolym: 603 cc
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW: 10,6 kW @ 2900 v/min
FR 2318 FA2 4x4
Cirkapris: 68 000 kr
Fyrhjulsdriven rider med högt vridmoment och styrservo för intensivt året-runt-bruk.
Motor: Kawasaki
Cylindervolym: 603 cc
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW: 10,6 kW @ 2900 v/min
Några prisexempel för tillbehör:
Klippaggregat combi 103 cm 11 700 kr
Borste 14 200 kr
Snöblad 5 000 kr
Uppsamlare 3 600 kr
Trailer 2 600 kr

För ytterligare information kontakta Minna Bergkvist på Husqvarna AB, 036-14 60 07,
minna.bergkvist@husqvarnagroup.com eller Nicklas Bergqvist på PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.
Högupplösta bilder hittar du på perpr.se.
Husqvarna Group
Jonsered är ett varumärke inom 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.

