
Husqvarna Z454X je výkonný profesionální žací stroj s nulovým poloměrem otáčení, 
navržený pro malé a střední profesionální firmy, zabývajících se údržbou zelených 
ploch. Z454X poskytuje trvale vysoký výkon, rychlé a efektivní sečení při nízkých 
celkových nákladech na pořízení a údržbu stroje. Je vybaven integrovanou 
převodovkou se sníženou hladinou hluku, digitálním LED indikátorem hladiny paliva, 
sklopným ochranným rámem ROPS, integrovanou parkovací brzdou a výkonným žacím 
ústrojím komerční kvality se šířkou záběru 137 cm, s gumovým lemem vyhazovacího 
otvoru. Z454X nabízí boční výhoz posečené trávy nebo mulčování. 

Ergonomické ovládání 
Ovládací prvky zaměřené na pohodlí 
uživatele umožňují snadný přístup 
ke všemu potřebnému k ovládání 
sekačky. 

17 poloh pro nastavení výšky 
sečení
Přesné nastavení výšky žacího ústrojí 
je usnadněno nožními ovládacími 
prvky. 

Převodovka Parker HTE 
Převodovka poskytuje vyšší a 
plynulejší výkon při současném 
zvýšení účinnosti paliva. 

Odolná svařovaná konstrukce 
žacího ústrojí 
Hluboké žací ústrojí, odolné žací nože 
a efektivní konstrukce pro regulaci 
průtoku vzduchu umožňují sekat i 
při vyšších rychlostech a zároveň 
poskytují vysokou kvalitu sečení. 

HUSQVARNA Z454X 
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• Odolná svařovaná konstrukce žacího ústrojí 

• Poskytuje vyšší a plynulejší výkon při současném zvýšení účinnosti 
paliva. 

• Přesné nastavení výšky žacího ústrojí je usnadněno nožními 
ovládacími prvky. 

• Ovládací prvky zaměřené na pohodlí uživatele umožňují snadný 
přístup ke všemu potřebnému k ovládání sekačky. 

• Automatická parkovací brzda 

• Nastavitelné sedadlo při sezení 

• Robustní domečky žacích nožů pro optimální životnost 

• Optimalizované vyvážení hmotnosti zajišťuje skvělou stabilitu i ve 
svažitém terénu a poskytuje spolehlivou trakci. 

• Automobilový LED indikátor stavu paliva 

• Vyhazovací otvor je vyroben z vysoce odolné pryže, aby odolal 
opotřebení a zabránil případnému poškození okolí. 

• Odnímatelný ocelový podlahovový panel umožňuje snadný přístup 
k řemenům, což zjednodušuje čištění a údržbu. 

• Snadno sklopný ochranný rám lze sklopit v místech bez dostatečně 
velkého prostoru. 

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O BATERII

Kapacita akumulátoru, Ah 10 Ah
Typ akumulátoru Olovo-kyselinový 
Napětí akumulátoru 12 V

VÝKON

Výstupní výkon 16.1 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 432727 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 315700 g
Základní stroj, výška, cm 127 cm
Základní stroj, délka, cm 194 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru dole), cm 173 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru nahoře), cm 140 cm
Základní stroj, šířka, cm 125 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení 13 
Výška opěradla sedadla Vysoké 
Hmotnost, kg 392.4 kg

SPECIFIKACE MOTORU

Název motoru FR Series 
Výrobce motoru Kawasaki 
Motor / model motoru FR691V 
Počet válců 2 
Zdvihový objem válce 726 cm³
Chlazení motoru Vzduchem 
Typ mazání motoru Plně tlakové s olejovým filtrem 

VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru Papírový, automobilového typu 
Antiskalpovací kolečka 4 
Sada BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Zapínání žacích nožů Elektrická spojka 
Typ nože High Performance 
Počet žacích nožů 3 ks
Sběrný koš K dispozici jako příslušenství 
Držák na pohárek Ano 
Typ žacího ústrojí 3,4 mm; svařované 
Metoda(y) sečení Sběr/Mulčování/Boční výhoz 
Systém zvedání žacího ústrojí Manuální, aktivováno nohou 
Přípojka vodovodní hadice Ne 
Pojezd Ovládáný pákou 
Systém pohonu Pohon zadních kol 
Poháněná kola Zadní 
Elektrický start Ano 
Reflektory Ne 
Sklopné loketní opěrky Standard 
Počítadlo provozních hodin Ano 
Přední válec Ne 
Parkovací brzda, typ Disková 
Typ sedadla Professional, odpružené 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru Plně tlakové s olejovým filtrem 
Spotřeba paliva 0.1267 l/min
Umístění palivové nádrže Na boku (1) 
Množství oleje, litry 2 l
Olejový filtr Ano 
Zdroj energie Benzín 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu Ocel 
Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
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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 
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano 
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 
Materiál sedadla Vinyl 
Typ domečku Hliníkový, komerční kvalita 

BALENÍ

Výška balení 1346 mm
Délka balení 2172 mm
Objem balení 5086.91 dm³
Šířka balení 1740 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 

ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU

Hladina akustického tlaku, db(A) 104 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 105 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 104 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 77 dB(A)


