
S řadou Z200 získaly žací stroje s nulovým poloměrem otáčení nový styl a výkon. Díky 
špičkovému designu, ověřenému výkonu a novým inovativním funkcím se údržba 
trávníku stala příjemnou zábavou. 

Robustní rám a rejdovací kola 
Robustní rám a otočná kolečka zajišťují 
odolnost a snižují riziko poškození 
podvozku.  

Pohodlné sedadlo 
Sedadlo se silnou polstrovanou vrstou 
a měkký vnější potah nabízí vynikající 
podporu a pohodlí, zatímco otevřená 
záda poskytují lepší ventilaci.  

Bezúdržbová převodovka 
Bezproblémový provoz s 
bezúdržbovými, integrovanými zero-
turn převodovkami. 

ClearCut™ svařované žací 
ústrojí 
Nová svařovaná konstrukce je 
vyrobena z ocelového plechu o síle 
3,4 mm s dodatečně navařenými 
pruhovými výztuhami pro maximální 
odolnost. 

HUSQVARNA Z242F 



PXM_FEATURES
• ClearCut™ svařované žací ústrojí 

• Bezúdržbová hydraulická převodovka 

• Pohodlné sedadlo Deluxe  

• Robustní rám a otočná kolečka zajišťují dlouhou životnost 

• Pohodlné zvedání žacího ústrojí 

• Odnímatelná spodní deska 

• Protiskluzová opora nohou 

• Nárazník 

• Elegantní vzhled 

• Automatická parkovací brzda 

• Motor Endurance V-Twin  

• Zadní kryt motoru 

• Ergonomický ovládací panel 

• Vysoce výkonné žací ústrojí 
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ÚDAJE O BATERII

Kapacita akumulátoru, Ah 18 Ah
Výrobce akumulátoru East Penn 
Celková hmotnost 7.03 kg
Typ akumulátoru Olovo-kyselinový 
Napětí akumulátoru 12 V
Počet článků v akumulátoru 6 
Počet baterií 1 ks
Hmotnost baterie 15.5 lbs

VÝKON

Rychlost špičky žacího nože 93.98 m/s
Výkon motoru, kW 16.4 kW
Výstupní výkon 13.95 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 329762 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 260362 g
Základní stroj, výška, cm 101.6 cm
Základní stroj, délka, cm 190.5 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru dole), cm 129.5 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru nahoře), cm 110 cm
Základní stroj, šířka, cm 122 cm
Ovladač pro nastavení výšky sečení Umístěno na blatníku 
Nastavení výšky sečení Jedna páka 
Polohy pro nastavení výšky sečení 6 
Tloušťka materiálu žacího ústrojí 3.5 mm
Výška opěradla sedadla Vysoké 
Hmotnost, kg 263.09 kg

SPECIFIKACE MOTORU

Název motoru Endurance Series 
Výrobce motoru Briggs & Stratton 
Motor / model motoru Endurance 
Počet válců 2 
Zdvihový objem válce 724 cm³
Chlazení motoru Vzduchem 
Typ mazání motoru Plně tlakové s olejovým filtrem 

VYBAVENÍ

Zásuvka 12V Ne 
Typ vzduchového filtru Papírový, automobilového typu 
Náhon na všechna kola (AWD) Ne 
Antiskalpovací kolečka 1 
Kola v kuličkových ložiskách Ne 
Přední kola v kuličkových ložiscích Ano 
Sada BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Spojka brzdy žacího nože (BBC) Ano 
Zapínání žacích nožů Elektrická spojka 
Typ nože High-Lift nůž 
Počet žacích nožů 2 ks
Sběrný koš K dispozici jako příslušenství 
Typ sběrného koše Textilní 
Držák na pohárek Ano 
Typ žacího ústrojí ClearCut™ - svařované 
Metoda(y) sečení Sběr/Mulčování/Boční výhoz 
Systém zvedání žacího ústrojí Manuální, ovládaný rukou 
Přípojka vodovodní hadice Ano 
Deflektor Součást dodávky 
Odnímatelná převodovka Ne 
Pojezd Ovládáný pákou 
Systém pohonu Pohon zadních kol 
Poháněná kola Zadní 
Elektrický start Ano 
Pumpy chlazené ventilátorem Ano 
Sklopné sedadlo Ne 
Reflektory Ne 
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Sklopné loketní opěrky Volitelné 
Počítadlo provozních hodin Digitální s předprogramovanými servisními intervaly 
Hydraulické zvedání žacího ústrojí Ne 
Přední válec Ano 
Parkovací brzda, typ Mechanická 
Odpružené sedadlo Ano 
Odpružené sedadlo Ne 
Typ sedadla Komfortní vysoké opěradlo 
Ovládání plynu Ano 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru Plně tlakové s olejovým filtrem 
Spotřeba paliva 0.1148 l/min
Umístění palivové nádrže Na boku (1) 
Typ paliva, min 87 oktanů
Množství oleje, litry 2.1 l
Olejový chladič Ne 
Olejový filtr Ano 
Zdroj energie Benzin 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu Ocel 
Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 1084 g
PE (polyetylén) celkem 715 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 520 g
Tvrdý plast 200 g
Plast celkem 720 g
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano 
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 
Ráfky, materiál Ocel 
Materiál sedadla Vinyl 
Typ domečku Litinový 

BALENÍ

Hrubá hmotnost obalu 69.16 kg
Výška balení 876 mm
Délka balení 1981 mm
Objem balení 2094.57 dm³
Hrubá hmotnost (zabalené) 315.25 kg
Šířka balení 1562 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 

ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU

Hladina akustického tlaku, db(A) 100 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 100 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 100 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 86 dB(A)


