
Husqvarna TC 242TX je výkonný traktor navržený pro použití v zahradách střední až 
velké velikosti. Je vybaven integrovaným 320 l sběrným košem, pedálovým ovládáním, 
hydrostatickou převodovkou a pohonem s nízkými vibracemi, luxusním sedadlem s 
šířkou 38 cm, měkkým věncem volantu a LED světly. Mulčovací ucpávka BioClip® je k 
dispozici jako příslušenství.  

Air Induction™ 
Náš inovativní systém sečení Air 
Induction™ nasává čistý vzduch 
zespodu a z vrchu žacího ústrojí, 
zvyšuje průtok vzduchu, který 
způsobuje větší vzpřímení trávy a 
dokonalejší sečení. 

Luxusní volant 
Velký volant pro menší námahu při 
řízení. Měkký povrch vnitřního obvodu 
volantu zaručuje menší námahu a 
lepší ergonomii. 

Luxusní komfortní sedadlo 
Luxusní komfortní prošité sedadlo 
s povrchem z prvotřídního PVC. 
Silné polstrování pro lepší pohodlí a 
vynikající kvalitu jízdy. 

Hydrostatická převodovka 
ovládaná pedálem 
Rychlost a směr jízdy (vpřed a vzad) 
jsou ovládané pedály, což umožňuje 
řidiči mít obě ruce na volantu a mít 
tak ovládání traktoru dokonale pod 
kontrolou. 

HUSQVARNA TC 242TX 



PXM_FEATURES
• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem 

• Luxusní komfortní sedadlo pro lepší kvalitu jízdy 

• Luxusní volant pro lepší ergonomii 

• Air Induction™; vynikající výsledky při sečení 

• Špičkové měřicí přístroje 

• Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu 

• Regulace rychlosti jízdy pro pohodlné řízení 

• Pevná ocelová kapota 

• Nárazník pro ochranu přední části 

• Gumová izolace pro pocit pevnosti a snížení vibrací 

• Manuální zapínání žacích nožů 

• Robustní rám 

• Antiskalpovací kolečka 

• LED světlomety s vysokou intenzitou 

• Elektrické zapínání žacích nožů 

• Rychlost a směr jízdy ovládané pedálem. 

• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem 

• Nárazník pro ochranu přední části 

• Pevná ocelová kapota 

• Výkonný dvouválcový motor Kawasaki 

• Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu 

• Ochranný rám pro ochranu kapoty 

• Gumová izolace pro pocit pevnosti a snížení vibrací 

• LED světlomety s vysokou intenzitou 

• Regulace rychlosti jízdy pro pohodlné řízení 

• Můžete přepnout na BioClip®, aniž byste museli opustit sedadlo 
řidiče 

• Air Induction™; vynikající výsledky při sečení 

• Manuální zapínání žacích nožů 

• Špičkové měřicí přístroje 

• Antiskalpovací kolečka 

• Luxusní volant pro lepší ergonomii 

• Luxusní komfortní sedadlo pro lepší kvalitu jízdy 
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ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Napětí akumulátoru 12 V

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./ min 2600 ot./min
Výstupní výkon 14.1 kW
Poloměr otáčení, palce 16 palců
Neposečený kruh, cm 152 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 361060 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 289846 g
Základní stroj, výška, cm 127 cm
Základní stroj, délka, cm 240 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru dole), cm 110 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru nahoře), cm 110 cm
Základní stroj, šířka, cm 110 cm
Ovladač pro nastavení výšky sečení Umístěno na blatníku 
Nastavení výšky sečení Centrální, s pomocnou pružinou 
Polohy pro nastavení výšky sečení 6 
Šířka záběru, cm 108 cm
Výška opěradla sedadla Vysoké 15" 
Rozměry pneumatiky, přední 15X6-6 
Rozměry pneumatiky, zadní 18X9.5-8 
Hmotnost, kg 287 kg
Rozvor, cm 122 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců 2 
Zdvihový objem válce 726 cm³
Chlazení motoru Vzduchem 
Název motoru FR Series 
Generator 15 A
Výrobce motoru Kawasaki 
Výrobce převodovky Tuff Torq 
Model převodovky K46 
Typ převodu / náhonu Hydrostatický 
Objem palivové nádrže 13.3 l
Objem palivové nádrže 3.5 gal (US)

VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru Papírový, automobilového typu 
Antiskalpovací kolečka 4 
Sada BioClip® BioClip® ze sedadla obsluhy 
Zapínání žacích nožů Elektrická spojka 
Typ nože High Performance 
Počet žacích nožů 2 ks
Sběrný koš Součást dodávky 
Držák na pohárek Ano 
Typ žacího ústrojí Lisované, vyztužené 
Metoda(y) sečení Sběr/Mulčování 
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Přípojka vodovodní hadice Ano 
Pojezd Ovládáný pedálem 
Přední ochrana Trubkový nárazník 
Generator 15 A
Reflektory Ano 
Počítadlo provozních hodin Digitální s předprogramovanými servisními intervaly 
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano 
Typ sedadla Komfortní vysoké opěradlo 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru Plně tlakové s olejovým filtrem 
Spotřeba paliva 315 g/kWh
Umístění palivové nádrže Přední 
Množství oleje, litry 2.1 l
Olejový filtr Ano 
Zdroj energie Benzín 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu Ocel 
Hlavní balení: papír + lepenka 530 g
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 6984 g
PE (polyetylén) celkem 650 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 465 g
Tvrdý plast 200 g
Plast celkem 665 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 
Materiál sedadla Vinyl 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 100 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 85 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s² 0.41 m/s²
Vibrace volantu, m/s² 3.40 m/s² 

BALENÍ

Výška balení 1245 mm
Délka balení 2261 mm
Objem balení 3171.13 dm³
Šířka balení 1168 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 


