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Klipp dobbelt så mye med Husqvarnas nye Rider
Et teknologisk gjennombrudd gjør at Husqvarna nå lanserer
to nye Ridere med unike systemer for oppsamling av avklipt
gress. Den nye RC 300-serien gjør det mulig å klippe både
mer og lengre mellom tømmingene.
Husqvarnas ingeniører har lenge forsøkt å skape en sitteklipper
som har alle Ridere fordeler i kombinasjon med en optimal
løsning for oppsamling av gress. En stor utfordring ettersom
klippeaggregatet er plassert foran på Rider, og det beste stedet
for oppsamling er helt bak på klipperen.
Med den nye RC 300-serien kommer endelig løsningen. Det
handler om et unikt system med en roterende skrue som mater
det avklipte gresset direkte fra klippeaggregatet til oppsamleren
uten at det setter seg fast og tetter til. Funksjonen kalles
AcTech, og komprimerer også gresset såpass mye at det nå
lar seg gjøre å klippe en dobbelt så stor flate – og dermed øke
brukstiden mellom tømmingene – sammenlignet med liknende
sitteklippere på markedet.
Andre nye funksjoner på RC 300-modellene er at føreren
fra førersetet kan styre hvorvidt gresset skal samles opp
eller ikke, samt justere klippehøyden, uten verktøy. Selv
oppsamlingsbeholderen kan tømmes elhydraulisk uten at
føreren trenger å forlate setet.
Modellen RC 318T har en tosylindret motor med 18 hestekrefter, mens RC 320TsAWD er enda sterkere med hele 20
hestekrefter. Som navnet antyder er RC 320TsAWD også
firehjulsdrevet, noe som gir et svært godt grep på glatte flater og
i skråninger. I tillegg har den servostyring. Begge modellene har
flytende klippeaggregat som beskytter gressplenen, pedalstyrt
hydrostatisk transmission samt en 13 liters bensintank.
Som andre Ridere har også modellene i RC 300-serien
midjestyring, som gir suveren manøvrerbarhet med minimal
svingradius ved fullt utslag. Det frontmonterte klippeaggregatet
har lav profil som gjør det lett å komme til under benker og
busker, og det oppvippbare dekselet gjør det enkelt å utføre
daglig vedlikehold og service.
Veil. utsalgspris RC 318T (eksl. klippeaggregat), kr 62 099,
RC 320TsAWD (eksl. klippeaggregat), kr 77 999.

Husqvarna lanserer to nye Ridere i RC 300-serien, med unike systemer for
oppsamlig av avklipt gress. På bildet vises Husqvarna RC 318T.

Føreren kan fra førersetet styre hvorvidt gresset skal samles opp eller ikke,
samt justere klippehøyden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ellen Lunde Emilsen, Husqvarna, 90 71 50 22, ellen.lunde.emilsen@husqvarnagroup.com
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 2016 var 36 milliarder SEK og konsernet hadde i snitt
13 000 ansatte i mer enn 40 land.

