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Husqvarnas nästa generation Riders med X-Change, AWD och Bluetooth
Husqvarna lanserar nu två nya semiprofessionella Riders
där den unika funktionen X-Change gör att du kan byta
redskap snabbt och utan verktyg. Husqvarna R 419TsX AWD
och Husqvarna R 420TsX AWD kan anslutas till Husqvarna
Connect-appen via Bluetooth® och tack vare denna anslutning kan du enkelt övervaka din rider.
De två nya åkgräsklipparna har fyrhjulsdrift och ett kompakt format med en kommersiell prestanda, vilket gör dem utmärkta för
såväl husägare som professionella som har stora ytor att klippa.
Husqvarna har 30 års erfarenhet av att utveckla Riders och med
R 419TsX AWD och R 420TsX AWD tar man nu åkgräsklipparna
in i en ny generation. Den nya plattformen ger en ännu bättre körupplevelse med flera unika funktioner. En av dem är X-Change
som gör att användaren snabbt kan byta mellan olika redskap
som exempelvis snöblad, slaghack, borste, mossrivare mm, något som sparar tid och bidrar till maskinens mångsidighet.
– Husqvarna R 419TsX AWD och Husqvarna R 420TsX AWD
är utvecklade för yrkesverksamma och markägare som behöver
en kompakt och mångsidig rider med kommersiell prestanda.
Storleken på de nya åkgräsklipparna gör det möjligt att klippa på
områden som inte går att komma åt med större maskiner. Detta
sparar tid och pengar eftersom man minskar det manuella arbetet
med gräsklippare och trimmer, säger Daniel Mannerström, produktchef på Husqvarna.
En ny HMI-display (Human Machine Interface) kommunicerar
med föraren och hjälper till när man hanterar maskinen. Den visar
exempelvis realtidsdata och varningar, vilket ökar produktiviteten. De nya åkarna kan anslutas till Husqvarna Connect-appen
via Bluetooth® och kommer även kunna anslutas till Husqvarna
Fleet Services™ via Bluetooth®-anslutningen. Med Husqvarna
Connect får man användbar information om Ridern och med
Husqvarna Fleet Services™ överförs data från Ridern och hjälper
entreprenören att hantera sin maskinflotta.
Med Husqvarnas All Wheel Drive-system säkerställs dragkraften även under svåra förhållanden. Verktygsfästet på motorhuven
har ett lättåtkomligt 12V-uttag som gör det enkelt att ladda batterierna till handhållna verktyg medan du klipper. Verktygsfästet kan
även utrustas med en lasthållare.

Husqvarna lanserar nu två nya semiprofessionella Riders där den
unika funktionen X-Change gör att du kan byta redskap snabbt och
utan verktyg. Husqvarna R 419TsX AWD och Husqvarna R 420TsX
AWD kan anslutas till Husqvarna Connect-appen via Bluetooth®
och tack vare denna anslutning kan du enkelt övervaka din rider.

Om Husqvarna
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat
motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och globalt
ledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under
varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till
konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har
över 13 000 medarbetare i 40 länder.
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Husqvarnas nya riders är utrustade med dubbla LED-strålkastare som har 180 graders täckning för att göra det enkelt att
även klippa i mörker. Efter noggranna ergonomiska studier har
Husqvarna även skapat bättre utrymme för föraren samt ännu fler
justeringsmöjligheter. Den uppdaterade ratten är i en ny modern
design och har snabbinställning av höjden samt bekväma greppytor
och en styrknapp för att öka ergonomin och förenkla körningen.
Den exakta styrningen hjälper till vid snäva svängar och gör det
enkelt att vrida på ratten.
Husqvarna R 419TsX AWD Cirkapris 99 900 kronor.
Husqvarna R 420TsX AWD Cirkapris 109 900 kronor.
Specifikationer R 419TsX AWD
Motor: Briggs & Stratton
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW: 11,8 kW
Cylindervolym: 656 cm³
Cylindrar: 2
Bränsletank: 17 liter
Klippaggregat oklippt cirkel: 70 cm
Klippbredd: 103–112 cm
Klipphöjd: 25–74 mm
Hastighet framåt: max 9 km/tim
Hastighet bakåt: max 7 km/tim
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A): 83 dB(A)
Vibrationsnivå, ratt: 2.35 m/s²
Vibrationsnivå, säte: 0.17 m/s²
Specifikationer R 420TsX AWD
Motor: Kawasaki
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW: 14 kW
Cylindervolym: 726 cm³
Cylindrar: 2
Bränsletank: 17 liter
Klippaggregat oklippt cirkel: 70 cm
Klippbredd: 103–112–122 cm
Klipphöjd: 25–75 mm
Hastighet framåt: max 9 km/tim
Hastighet bakåt: max 7 km/tim
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A): 82 dB(A)
Vibrationsnivå, ratt: 2,67 m/s²
Vibrationsnivå, säte: 0,15 m/s²

Husqvarna lanserar nu två nya semiprofessionella Riders där den
unika funktionen X-Change gör att du kan byta redskap snabbt och
utan verktyg. Husqvarna R 419TsX AWD och Husqvarna R 420TsX
AWD kan anslutas till Husqvarna Connect-appen via Bluetooth®
och tack vare denna anslutning kan du enkelt övervaka din rider.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
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