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Husqvarna Rider feirer 30 år med jubileumsmodell
Da Husqvarnas første sitteklipper ble lansert i
1987, ble den en umiddelbar suksess som gjorde
gressklipping til en enklere jobb enn tidligere.
I år fyller rideren 30 år, og dette markeres med
lanseringen av en ny eksklusiv jubileumsmodell.
Litt smartere, litt sterkere og litt mer effektiv! En
jubileumsmodell skal selvsagt ha det lille ekstra,
og når Husqvarna nå feirer at den verdensberømte
sitteklipperen fyller 30 år, spares det ikke på kruttet.
Nye 214T AWD er en eksklusiv maskin til profesjonelt
bruk, laget for de mest kravstore brukerne. Som alle
Husqvarna riders er den konstruert med frontmontert
klippeaggregat og den patenterte midjestyringen som
gir minimal svingradius.
Jubileumsmodellen er utstyrt med en ekstra kraftig
totaktsmotor og et klippeaggregat med enda bedre
klippekapasitet. Det gjør at den takler tøffe jobber i høyt
og grovt gress. Maskinen har firehjulsdrift (AWD), som
sikrer effektiv trekkraft og stabilitet i ujevne, våte og
glatte områder og skråninger. Flere smarte funksjoner
gjør Husqvarna 214T AWD både enklere å manøvrere
og praktisk å håndtere. Maskinen starter når du vrir om
nøkkelen – uten behov for choke. Klippehøyden, som
kan stilles inn på 10 ulike nivåer, justeres raskt med en
spak, og det er enkelt å felle opp selve klippeaggregatet
for rengjøring og service.
Jubileumsmodellen er en helårsmaskin som med forskjellig tilbehør kan takle alt fra snømåking til å feie asfalt.
Siden Husqvarnas første Rider rullet ut av fabrikken
for 30 år siden, har de jobbet med å utvikle den unike
maskinen, og 214T AWD er resultatet.
Veil. utsalgspris, kr 42.999 (eksklusive klippeaggregat).

Den nye eksklusive jubileumsmodellen 214T AWD er en smartere,
sterkere og mer effektiv sitteklipper laget for de mest kravstore brukerne.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Wenche Jamissen, Husqvarna, 69 10 47 64, wenche.jamissen@husqvarnagroup.com
eller Elisabeth Gilje, PerPR, 40 55 54 15, elisabeth@perpr.no
Høyoppløste bilder:
Bilder kan lastes ned på perpr.no
Om Husqvarna
Husqvarna Group er verdens største produsent av utendørsprodukter som robotgressklippere, hagetraktorer, motorsager og
trimmere. Konsernet er også ledende i Europa innen vanningsutstyr for forbrukere og er et av de ledende på verdensmarkedet innen
skjæreutstyr og diamantverktøy for bygg- og steinindustri. Konsernets produkter og løsninger selges via fag- og detaljhandelen til
både forbrukere og profesjonelle aktører i over 100 land. Netto omsetning i 2015 var 36 milliarder SEK og konsernet hadde i snitt
14 000 ansatte i mer enn 40 land.

