
A durable, high-performance ride-on lawn mower. Husqvarna R 318X is a premium level 
Rider, featuring an intuitive driver display and LED headlights for greater visibility. You 
can choose from a wide range of attachments, accessories and combi cutting decks for 
optional BioClip® mulching or rear ejection. The articulated steering enables tight turns, 
and the integrated rails on the engine hood allow you to attach accessories like cargo 
holder. Ready for Husqvarna Connect with Bluetooth® 

Výkyvná zadní náprava 
Zadní náprava je výkyvná pro zajištění 
maximální trakce kol pohonu a hladké 
řízení i na nerovném terénu. 

Počítadlo provozních hodin se 
servisními intervaly 
Signalizuje, když je čas provést servis 
vaší sekačky. 

Plovoucí žací ústrojí 
Plovoucí žací ústrojí kopíruje 
nerovnosti v terénu, což snižuje riziko 
skalpování (poškození) trávníku. 

Nastavitelný volant 
Pro lepší pohodlí a ergonomii lze 
pomocí teleskopického sloupku řízení 
upravit výšku volantu.  

Husqvarna R 318X 



PXM_FEATURES
• Výškově nastavitelný volant 

• Plovoucí žací ústrojí snižuje nebezpečí skalpování trávníku 

• Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly 

• Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci 

• Připevňovací rám pro maximální univerzálnost 

• Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu 

• HMI dotykový displej  

• Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku 

• Volitelné žací ústrojí Combi (94, 103 nebo 112 cm) 

• Automatické zapínání žacích nožů 

• Metoda sečení se zadním výhozem pro nerovné travnaté plochy 

• Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem 

• Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení 

• Snadná kontrola hladiny díky průhlédné palivové nádrži 

• Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu 

• Snadno dosažitelná odkládací přihrádka 

• Držák na láhev 

• Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování 

• Pohodlné sedadlo řidiče 

• Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení 

• Vpředu zavěšené žací ústrojí 

• Opěrná kolečka na žacím ústrojí 

• Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy 

• Startování otočením klíčku 

• Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru  

• Osvětlují o více než 50 % větší plochu ve srovnání s tradičními 
žárovkami. 

• Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí 

• Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy 

• Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný 
přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Aplikace 
také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje 
a upozornění týkající se údržby. 
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ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah 24 Ah
Výrobce akumulátoru Global 
Celková hmotnost 7.2 kg
Typ akumulátoru Olovo-kyselinový 
Napětí akumulátoru 12 V
Počet baterií 1 ks

VÝKON

Výstupní výkon 10.3 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Základní stroj, výška, cm 118.1 cm
Základní stroj, délka, cm 202.4 cm
Základní stroj, šířka, cm 88.3 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení 10 
Světlá výška od země, mm 125 mm
Hrubá tažná hmotnost 125 kg
Rozměry pneumatiky, přední 170/60-8 
Rozměry pneumatiky, zadní 170/60-8 
Hmotnost, kg 234 kg
Hmotnost (bez řezacího zařízení) 234 kg
Rozvor, cm 88.7 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Zdvihový objem válce 546 cm³
Počet válců 1 
Elektrický start Ano 
Chlazení motoru Vzduchem 
Typ mazání motoru Tlakové s olejovým filtrem 
Název motoru HS 546AE 
Výrobce motoru Husqvarna 
Zapalovací svíčka Husqvarna HQT-7 
Objem palivové nádrže 12 l
Objem palivové nádrže 3.17 gal (US)
Zdroj energie Benzin 

VYBAVENÍ

Zásuvka 12V Ano 
Typ vzduchového filtru Kazeta s předfiltrem 
Zapínání žacích nožů Automatické 
Držák na pohárek Ano 
Nastavení výšky sečení Lever, while seated 
Pojezd Ovládaný 2 pedály 
Systém pohonu Pohon zadních kol 
Sklopné sedadlo Ano 
Reflektory Ano 
Sklopné loketní opěrky Volitelné 
Počítadlo provozních hodin Digitální 
Nastavení sedadla Bez použití nářadí, při sezení 
Odpružené sedadlo Ano 
Servisní poloha Ano 
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Technická platforma R 300-series 
Rozvor, cm 88.7 cm

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru Tlakové s olejovým filtrem 
Spotřeba paliva 414 g/kWh
Objem palivové nádrže 12 l
Množství oleje, litry 1.6 l
Olejový chladič Ne 
Olejový filtr Ano 
Zdroj energie Benzin 

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

Počet ve velkoobchodním balení 1 

ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Emise výfukových plynů (CO2 EU V) 707 g/kWh

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 99.8 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 99.0 dB(A) 
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 84.4 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s² 0.4 m/s²
Vibrace volantu, m/s² 1.6 m/s²


