
Lehký, snadno ovladatelný robustní kultivátor se všemi základními funkcemi, poháněný 
výkonným motorem se snadným startováním. Je vybaven nastavitelnou sklopnou 
rukojetí, dvojitými držadly a transportním kolečkem pro snadnou přepravu. Opěrná tyč 
zajišťuje lepší vyvážení, kryt hrotů brání rozmetání nečistot od rotujících nožů a 
ochranný kryt zamezuje poškození rostlin. Oborávač s kovovými kolečky je k dispozici 
jako volitelné příslušenství. 

Kryt hrotů  
Minimalizuje rozmetání nečistot od 
rotujících nožů. 

Odnímatelná převodovka 
Demontovatelná skříň převodovky s 
maznicí pro snadnou údržbu a servis. 

Zpětný chod 
Usnadňuje manipulaci a ovládání. 

Ochranný kryt proti poškození 
rostlin 
Chrání rostliny vně pracovní plochy 
před poškozením. 

HUSQVARNA TF 225  



PXM_FEATURES
• Ochranný kryt proti poškození rostlin mimo pracovní plochu 

• Zpátečka pro optimální manévrovatelnost 

• Demontovatelná převodovka pro snazší údržbu 

• Kryt hrotů minimalizuje odhazování kousků půdy 

• Výkonný OHV motor 

• Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými ovládacími prvky 

• Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění 

• Opěrná/smýkací tyč pro souměrný výsledek při práci 

• Dvě rukojeti pro snadné zvedání 

• Přepravní kolečko pro jednoduchou přepravu 

PXM_TechnicalSpecifications

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./ min 3600 ot./min
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 3.5 kW
Výstupní výkon 3.5 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 52000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 46000 g
Průměr pružného hrotu 320 mm
Hmotnost, kg 46.0 kg 
Pracovní hloubka, cm 25.0 cm 
Pracovní šířka, cm 60.0 cm 

SPECIFIKACE MOTORU

Zdvihový objem válce 179.0 cm³ 
Značka motoru RATO 
Název motoru R180 
Výrobce motoru RATO 
Počet převodových stupňů vpřed 1 
Počet převodových stupňů vzad 1 
Typ převodu / náhonu Řetězová/Manuální 
Transportní kolečko/a 1 
Objem palivové nádrže 3.5 l
Objem palivové nádrže 0.92 gal (US)

VYBAVENÍ

Typ kultivátoru Přední hroty 
Opěrná/smýkací tyč Ano 
Sklopná rukojeť Ano 
Horizontálně nastavitelná řídící rukojeť Ano 
Ochranné kryty zabraňující poškození rostlin Ano 
Zpátečka Ano 
Transportní kolečko/a 1 
Vertikálně nastavitelná ovládací rukojeť Ano 

PALIVO, MAZIVA A OLEJE

Spotřeba paliva 395 g/kWh
Objem palivové nádrže 3.5 l
Zdroj energie Benzín 

MATERIALS

Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír 1800 g
Papír + lepenka celkem 1800 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 

ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 93.0 dB(A) 
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 92.5 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 82.0 dB(A) 

BALENÍ

Výška balení 670 mm
Délka balení 705 mm
Objem balení 179.49 dm³
Šířka balení 380 mm
Hrubá hmotnost obalu 52.0 kg 
Vrstvy na paletě 2 
Počet ve velkoobchodním balení 1 
Množství na paletě 12.0 ks 
Počet v kamionu 324.0 ks 


