
Žací stroj s nulovým poloměrem otáčení řady Z500 představuje nejnovější model 
orientovaný na produktivitu, odolnost a perfektní výsledky. Extrémní pracovní  komfort, 
vysoké rychlosti pojezdu a vynikající trakce přispívají k prvotřídní  kvalitě sečení. 
Vyjímečná pevnost rámu zajišťuje dlouhou životnost i při náročném komerčním využití. 
Pečlivě navržený design je zaměřený na snadné ovládání a pohodlí obsluhy.  

Odpružené sedadlo  
Silně polstrování poskytuje 
obsluze pohodlí pro celodenní 
práci. Série Z500X, v kombinaci 
s plně odpruženým sedadlem 
poskytuje maximální pohodlí i při 
nejnepříznivějších pracovních 
podmínkách. 

Zadní kryt motoru 
Zadní kryt chrání motor před nárazem 
a zároveň chrání před popálením od 
horkých částí motoru. 

Posuvné sedadlo 
Nastavitelné při sezení; sedadlo se 
pohybuje dopředu a nahoru nebo 
dozadu a dolů. 

Integrovaný parkovací systém 
Automatická parkovací brzda je 
integrovaná do řadicích pák. Parkovací 
brzda se aktivuje při odtlačení páky. 

HUSQVARNA Z560X 



FEATURES
• Integrovaný parkovací systém 

• Nastavitelné sedadlo při sezení 

• Zadní kryt motoru 

• Odpružené sedadlo Premium pro maximální pohodlí 

• Automatická parkovací brzda 

• Velká palivová nádrž 

• Automobilový LED indikátor stavu paliva 

• 4,5 mm silné svařované žací ústrojí pro vysokou rychlost a kvalitu  
sečení 

• Nastavení výšky žacího ústrojí 

• Litinové domečky odolné proti nárazům 

• Převodovky Hydro Gear ZT 5400 usnadňují jízdu i v nejnáročnějším  
terénu 

• Baterie AGM 

• Praktický, skládací ochranný rám (ROPS) chrání obsluhu 

Technical specifications

VÝKON

Kapacita baterie, Ah 150 Ah
Množství oleje, litry 2 l

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Počet žacích nožů 3 ks
Zapínání žacích nožů Elektrická spojka 
Rychlost špičky žacího nože 93.98 m/s
Charakteristika spojky 338.95 Nm
Materiál skeletu Ocel 
Typ žacího ústrojí 4,6 mm; svařované 
Polohy pro nastavení výšky sečení 16 
Metoda(y) sečení Sběr/Mulčování/Boční výhoz 
Šířka záběru, cm 152 cm
Systém zvedání žacího ústrojí Manuální, aktivováno nohou 
Tloušťka materiálu žacího ústrojí 4.76 mm
Přípojka vodovodní hadice Ne 
Domečky s možností mazání Ano 
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním Ano 
Typ domečku Litinový 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Průměr pneumatiky, přední 13 palců
Šířka pneumatiky, přední 6 palců
Hmotnost, kg 630 kg
Kolo přední, průměr ráfku 6.5 palců

SYSTÉM POHONU

Pumpy chlazené ventilátorem Ano 
Objem čerpadla 16 cm³
Výrobce převodovky Hydro-Gear 
Model převodovky ZT 5400 
Typ převodu / náhonu Hydrostatický 

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců 2 
Zdvihový objem válce 810 cm³
Chlazení motoru Vzduchem 
Název motoru Vanguard 
Typ mazání motoru Plně tlakové 
Umístění palivové nádrže Po stranách (dvě) 
Objem palivové nádrže, litry 45.4 l
Výrobce motoru Briggs & Stratton 
Olejový filtr Yes 
Zdroj energie Benzin 

VYBAVENÍ

Loketní opěrky Ano 
Držák na pohárek Ano 
Počítadlo provozních hodin Ano 
ROPS Ano 

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Objem balení 5.253 m³
Hrubá hmotnost (zabalené) 685 kg

PRODUKTIVITA

Produktivita 23471.8 m²/h

SEDADLO

Sklopné sedadlo Ne 
Nastavení sedadla Bez použití nářadí, při sezení 
Výška opěradla sedadla Vysoké 
Výrobce sedadla Seats Inc 
Materiál sedadla Vinyl 
Odpružené sedadlo Ano 
Odpružené sedadlo Ano 
Typ sedadla Professional, odpružené 
Vibrace sedadla, m/s² 0.08 m/s²

OBSAH BALENÍ



Technical specifications

Výška balení 1347 mm
Délka balení 2299 mm
Objem balení 5252.77 dm³
Objem balení 5.253 m³
Šířka balení 1740 mm
Balení, hrubá hmotnost 69 kg
Hmotnost včetně obalu 685 kg


