
Mångsidig Rider med fyrhjulsdrift och val av 94, 103 
eller 112 cm Combi klippaggregat med förstklassig 
BioClip®- och bakutkastklippning. Passar markägare 
som kräver bästa möjliga effektivitet, styrförmåga och 
perfekt resultat året runt. Midjestyrningssystemet och 
det frontmonterade klippaggregatet ger intuitiv 
användning, utmärkt klippåtkomst och mycket god 
översikt över arbetsytan. Fyrhjulsdrift som verkligen 
ökar och säkrar användning på såväl ojämna, våta och 
hala ytor som i sluttningar. Kort sagt - med denna 
Rider får du den ultimata körupplevelsen. Kan lätt 
utrustas med ett antal olika tillbehör som borste, 
slaghack, snöblad och snöslunga, för maximal nytta 
under hela året. Funktioner som pedalstyrd 
hydrostatisk transmission, lättåtkomliga reglage och 
klippaggregat som kan ställas i serviceläge gör det till 
ett nöje att använda och serva denna Rider. Pris och 
viktangivelse gäller exkl. klippaggregat

Bakvagnsstyrning
Vår unika bakvagnsstyrning 
gör så att bakhjulen kan 
svänga in under maskinen. 
Detta ger suverän 
manövrerbarhet med en 
minimal svängradie vid fullt 
rattutslag.

All-Wheel-Drive (AWD)
All-Wheel-Drive (AWD) 
säkrar körningen på ojämna, 
blöta och hala ytor. AWD-
funktionen justerar 
automatiskt dragkraften på 
alla hjul, beroende på 
körsituationen.

Frontmonterat 
klippaggregat
Frontmonterat klippaggregat 
för utmärkt tillgänglighet i 
hörn och under buskar, 
parkbänkar etc.

Tillval Combi klippaggregat
Denna Rider levereras utan 
klippaggregat och kan 
utrustas med 94, 103 eller 
112 cm breda Combi 
klippaggregat för effektiv 
klippning med både BioClip® 
och bakutkast klippning.

Serviceläge
Klippaggregatets serviceläge 
underlättar rengöring och 
service.

Mångsidig användning
En brett sortiment med 
klippaggregat och tillbehör 
gör din frontrotorklippare 
utomordentligt mångsidig, 
hela året runt.

Ytterligare egenskaper

Bekväm förarkomfort
Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och 
grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga 
tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften 
som en bekväm sittkänsla för användaren.

Externt tanklock
Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna 
motorhuven när du tankar. Den extra breda 
tanköppningen gör tankningen än lättare.

Redskapsram
Lätt att växla mellan klippaggregat och frontmonterade 
tillbehör som kvast, skära, snöplog och snöslunga.

Pedalstyrd hydrostatisk transmission
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du 
kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga 
körkontroll.
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Ytterligare egenskaper

Lättåtkomliga reglage
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal 
användarkomfort.

Lättåtkomlig klipphöjdsspak
Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör det 
möjligt att ändra klipphöjd under klippningen.

Bakutkast
Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt 
gräs.

Motor bakom föraren
Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre 
överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och 
avgaser vid förarsätet.

Genomskinlig bränsletank
Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel 
kontroll av bränslenivån.

Timräknare
Hjälper dig ha kontroll på service- och 
underhållsintervall.

Flaskhållare
Praktisk flaskhållare för förfriskningar.

Automatisk knivaktivering
Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned 
klippaggregatet.

BioClip®
BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på 
intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till 
små bitar som snabbt förmultnar och återgår till 
gräsmattan som gödning.

Fyra lika stora hjul
16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, 
bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytorna.

Lättåtkomliga servicepunkter
Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga 
servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och 
service.

Pendlande bakaxel
Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på 
drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

Förvaringsfack
Det öppna förvaringsutrymmet till vänster nås lätt 
medan du klipper.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare Briggs & Stratton

Motornamn Endurance Series

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 10,6 kW @ 2900 v/min

Cylindervolym, cm³ 500 cm³

Cylindrar 1

Motorkylning Luft

Batteri 12 V 24 Ah

Typ av luftfilter Patron med förfilter

Bränsle Bensin

Bränsletanksvolym 12 l

Bränsletanks placering Sida (enkel)

Motorsmörjning Fullt trycksmord

Oljetyp SAE10-W30

Oljevolym 1,4 l

Oljefilter Yes

Drivsystem

Typ av transmission Hydrostatisk AWD

Transmission leverantör Kanzaki

Transmission modell K574

Hastighet framåt, min-max 0-9 km/h

Hastighet bakåt, min-max 0-9 km/h

Klippaggregat

Oklippt cirkel1 30 cm

Klippbredd, Min-Max 94-112 cm

Lämpliga klippaggregat Combi 94, Combi 103, Combi 112

Typ av klippaggregat Combi

Material klippkåpa Stål
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Tekniska Data

Klippsystem BioClip®/Bakutkast

Klipphöjd, min-max, cm 25 - 75 mm

Klipphöjdssteg 10 st

Knivkoppling Automatisk

Knivar 3

Pulverlackerat klippaggregat Yes

Utrustning

Timmätare Digital och förprogrammerad med serviceintervall

Annat

Typ av ramkonstruktion Boxram

Sätesmaterial Vinyl

Höjd på sätesrygg Medium

Ratt Komfort

Parkeringsbroms Disc

Kullagrade framhjul Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram 165/60-8

Däckdimension, bak 165/60-8

Hjulbas 88,7 cm

Markfrigång 85 mm

Basmaskin, längd 202 cm

Bredd, maskinbas 89 cm

Basmaskin, höjd 115 cm

Vikt 253 kg

Ljudemissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 84 dB(A)

Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt 2,5 m/s²

Vibrationsnivå, säte 0,7 m/s²

Logistik

Förpackning Trä och kartong, behandlad barkfri

Förpackningsformat, LxBxH 2270x1040x1050 mm

Förpackningsvolym 2,51 m³

Vikt 46 kg

Paketerad vikt 299 kg

Pallformat, LxBxH 2270x1040x155mm

Antal per pall 1 st

Antal per trailer 24 st

Tillbehör
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