
Tento akumulátorový rider je víceúčelová sekačka na trávu s pojezdem a širokou 
škálou příslušenství. Husqvarna R 112iC poskytuje veškerý výkon a pohodlí, avšak bez 
hluku motoru. Efektivní elektromotor s Li-Ion akumulátorem poseká na jedno nabití až 
4700 m2. Funkce PowerBoost automaticky nastaví optimální výkon pro zajištění 
skvělých výsledků sečení za všech podmínek. Intuitivní ovládací prvky usnadňují 
ovládání a kloubové řízení umožňuje plynulé a ostré zatáčení.  

BioClip® (mulčování) 
Funkce BioClip® (mulčování) zaručuje 
perfektní vzhled trávníku na často 
sečených plochách. Posečená tráva 
je rozsekána na malé kousky, které se 
velmi rychle rozkládají a mění se tak 
na přírodní hnojivo. 

Nízký hluk 
Pohon na baterie znamená tichý 
provoz a zvýšený komfort obsluhy 
stejně jako menší obtěžování sousedů 
hlukem.  

Snadná údržba 
Akumulátorový Rider vyžaduje 
podstatně menší údržbu než je tomu 
u benzínových strojů. Bez paliva, bez 
oleje a bez výměny hnacích řemenů. 

savE™ 
Ekonomický režim savE™ snižuje 
otáčky motoru, a tím prodlužuje 
provozní dobu stroje. 

HUSQVARNA R 112iC 



PXM_FEATURES
• Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje 

provozní dobu stroje. 

• The Rider Battery requires less maintenance compared to a petrol 
machine. No fuel, no oil and no belt service. 

• Battery-power means silent operation and improved user comfort 
as well as less noise impact on neighbours. 

• Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy 

• Snadno přístupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy 

• Automatické zapínání žacích nožů 

• Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci 

• Efektivní pohon zadních kol 

• Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu 

• The Combi cutting deck offers the versatility of two different cutting 
systems. Choose between BioClip® for lawn fertilisation and rear 
ejection for efficient mowing on areas with higher and rougher 
grass. 

• Držák na láhev 

• Kloubové řízení pro vynikající ovladatelnost 

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah 38.5 Ah
Výrobce akumulátoru Husqvarna 
Celková hmotnost 17 kg
Typ akumulátoru Lion 
Napětí akumulátoru 50.4 V
Počet baterií 1 ks

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 161000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 161000 g
Základní stroj, výška, cm 106.9 cm
Základní stroj, délka, cm 211.9 cm
Základní stroj, šířka, cm 88.3 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení 5 
Světlá výška od země, mm 90 mm
Rozměry pneumatiky, přední 155/50-8 
Rozměry pneumatiky, zadní 155/50-8 
Rozvor, cm 80 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie Akumulátor 

VYBAVENÍ

Zapínání žacích nožů Elektrické 
Počet žacích nožů 2 ks
Držák na pohárek Ano 
Nastavení výšky sečení Lever on cutting deck 
Pojezd Ovládaný 2 pedály 
Systém pohonu Pohon zadních kol 
Sklopné sedadlo Ano 
Technická platforma Rider Battery 
Rozvor, cm 80 cm

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Zdroj energie Akumulátor 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 0 g 
PE (polyetylén) celkem 0 g 
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 0 g 
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 0 g 
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 

BALENÍ

Výška balení 980 mm
Délka balení 2310 mm
Objem balení 2535 dm³
Šířka balení 1120 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 93.3 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 80 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s² 0.27 m/s²
Vibrace volantu, m/s² 0.1 m/s²


