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Husqvarna Rider 214TC best i test!
Nettstedet Best-i-test.nu har testet kjøregressklippere. Av
fem testede maskiner kom Husqvarna Rider 214TC ut som
vinneren. Dette er en allsidig maskin som med variert
tilbehør kan brukes til hagearbeid gjennom fire årstider.
«Svært høytpresterende modell for store flater med
mange hindringer». Slik beskriver nettstedet Best-i-test.
nu Husqvarna Rider 214TC. Dette er en sitteklipper for
de som krever høy effektivitet, brukervennlighet, god
manøvreringsevne og komfortabel styring. En kraftig
gressklipper med tosylindret motor og 94 cm klippeaggregat.
Leddstyringen og det frontmonterte klippeaggregatet sikrer
enkel betjening, ypperlig klippetilgang og god oversikt over
arbeidsområdet.
Siden en Husqvarna sitteklipper betjenes med pedaler,
kan den styres med begge hendene. Det betyr komfort,
kontroll og sikker drift hele tiden. Og det spiller ingen rolle
hva slags plen du står overfor. Ved å velge mellom tre ulike
klippesystemer – oppsamling, mulching (BioClip) eller
utkasting – blir det et godt resultat uansett.
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. Dette er
noe av det Best-i-test.nu sier om testvinneren:
«214TC har en utmerket komfort for både små og store
førere, med komfortabelt sete, lett tilgjengelige kontroller, rom
for drikke/verktøy samt pedalstyrt hyriderdrostatisk girkasse.
Hydrostaten er gull verdt på områder som krever mye
rygging. Klipperesultatet blir generelt godt, og klippehøyden
kan stilles svært lavt. Mulchingen er absolutt effektiv så
lenge gresset ikke er altfor høyt og vått. Rengjøringen av
klippeaggregat er eksemplarisk enkel, så lenge du har
tilgang på vannslange. 214TC er en påtakelig velkonstruert
kjøregressklipper og svært prisgunstig.»
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Takket være tilbehør som snøskjær, tilhenger, moserive og spreder kan
Husqvarna Rider 214TC brukes til hagearbeid hele året.

Fakta Husqvarna Rider 214TC
Pris: kr 39 999 (kampanjepris kr 34 999*
Motor: Briggs & Stratton
Motortype: Bensin
Motoreffekt: 12,8 kW (vid 3100 rpm)
Tankvolum: 12 liter
Klippehøyde: 25–75 mm (10 trinn)
Klippebredde: 94 cm
Maks helling: 10°
Vekt: 244 kg
Lydnivå: 83 dB
Rattvibrasjoner: 2,5 m/s²
Girkasse: Hydrostatisk

*gjelder til og med 31.7.2017 eller så langt beholdningen rekker

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.

