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Dieseldriven frontrotorklippare med hög kapacitet,
oslagbar manövrerbarhet och produktivitet såväl i
komplicerade och trånga miljöer som på större ytor.
Den yrkesklassade transmissionen ger kompromisslös
dragkraft och sluttningsstabilitet. Maskinens kompakta
format och höga transporthastighet gör den lämplig
för både stationär och mobil användning för
kommuner, entreprenörer, fastighetsskötsel etc. Tack
vare det frontmonterade klippaggregatet har föraren
perfekt översikt över arbetsytan. Det betyder såväl
optimerad klippförmåga som tillgänglighet under
bänkar, buskar etc. Komponenter med lång livslängd
för hållbarhet och mindre nedtid. Tillbehör som
slaghack, sopvals,snöslunga, vikbar plog och hytt ger
ökad produktivitet året runt. P 525D levereras utan
aggregat och kan utrustas med 132 och 155 cm
Combiaggregat.

Bakvagnsstyrning
Vår unika bakvagnsstyrning
gör så att bakhjulen kan
svänga in under maskinen.
Detta ger suverän
manövrerbarhet med en
minimal svängradie vid fullt
rattutslag.

God åtkomlighet vid
trimning
Det frontmonterade
klippaggregatet ger
utomordentligt god
överblick över arbetsytan
och möjliggör därmed
kantnära klippning.

God åtkomlighet vid
klippning
Det frontmonterade
lågprofilsaggregatet ger
oslagbar tillgänglighet
under staket, buskar,
parkbänkar etc.

Combi aggregat
Det högpresterande
Combiaggregatet är pressat
i ett stycke stålplåt. Det är
en unik lösning som ger
effektiv mulching och
bakutkast med exeptionellt
resultat samt problemfri
körning.

Kompakt konstruktion
Det kompakta formatet
tillsammans med den unika
midjestyrningen gör det
lätt att manövrera
maskinen i trånga
utrymmen och på knepiga
ytor.

God prestanda vid
släntkörning
Maskinens låga tyngdpunkt
tillsammans med det
högpresterande AWD‐
systemet ger utmärk
sluttnings‐ och
backstabilitet.

Ytterligare egenskaper

Kommersiellt anpassad transmission
Hög‐specificerade variabla kolvpumpar med separata
växellådor för fram‐ och bakaxel.

Hytt (tillval)
Hytt som tillbehör för ökad komfort under alla årstider.

Axel PTO
Massiv och härdad PTO‐axel för maximal effektivitet och

Mångsidig användning
En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör
din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela
året runt.

All‐Wheel‐Drive (AWD)
All‐Wheel‐Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna, blöta
och hala ytor. AWD‐funktionen justerar automatiskt
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slitstyrka.

Kubota dieselmotor
Högpresterande 3‐cylindrig Kubota dieselmotor med
fullständig trycksmörjning. Kombinerar exceptionell
effekt och utmärkt vridmoment med bränsleeffektivitet
och minskade utsläpp.

Hydraulisk servostyrning
Slitstark servostyrning med hydraulcylinder gör körningen
mindre ansträngande.

Lättåtkomliga servicepunkter
Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga
servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och
service.

Smörjbara slagstycken
För enkelt underhåll och längre livslängd.

Serviceläge
Klippaggregatets serviceläge underlättar rengöring och
service.

Bakvagn i gjutjärn
För att få förbättrad livslängd är hela bakvagnen i ett
enda stycke nodulärt gjutjärn.

Fyra stora hjul
16‐tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort,
bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytorna.

dragkraften på alla hjul, beroende på körsituationen.

Snabbkoppling
Unik snabbkoppling gör det möjligt att byta utrustning
snabbt och effektivt utan verktyg.

Ergonomisk drift
Ergonomiskt användargränssnitt för bekväm körning
under långa arbetspass.

Lättåtkomliga reglage
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal
användarkomfort.

Punkteringsfria stödhjul
Robusta, slitstarka och punkteringsfria stödhjul för
maximal drifttid. Hjulen har en luftfylld kärna för
dämpning och mjuk drift.

Förskjutet klippaggregat
För enkel användning i hörn och klippning mot murar och
staket.

Hållbar stegram
Slitstark stålstege med förstärkningar tillsammans med
öppen design för utmärkt användbarhet.

Kraftig aggregats konstruktion
Klippaggregaten pressas i en 4.5 mm stålplåtl.

Tekniska Data
Motor
Motortillverkare Kubota

Motornamn D1105

Typ av motor Diesel horisontell axel

Nettoeffekt vid förinställt
varvtal, rpm, kW 18,7 kW @ 3000 v/min

Cylindervolym, cm³ 1123 cm³

Cylindrar 3

Motorkylning Vätska

Volym kylarvätska 4,1 l

Generator 40 A

Batteri 12 V 62 Ah

Bränsle Diesel

Bränsletanksvolym 25 l

Motorsmörjning Trycksmord med
oljefiletr

Oljetyp SAE 10w40

Oljefilter Yes

Drivsystem
Typ av transmission Hydrostatisk AWD

Transmission leverantör Kanzaki

Transmission modell KTM 23

Drivmetod Pedalmanövrerad

Hastighet framåt, min‐max 0‐18 km/h

Hastighet bakåt, min‐max 0‐11 km/h

Klippaggregat

Oklippt cirkel1 58 cm

Motor specifikation
Bränsleförbrukning ()

Emissionsvärde EU
CO, g/kWh 1,14 g/kWh

HC+NOx FEL, g/kWh 5,065 g/kWh

Kontrollintygsnummer
(Emissioner) e1*97/68DA*2004/26KA*164*02

Batteri specifikation
Batterikapacitet 62 Ah

Batterispänning 12 V

Antal
batterier/batteripack 1 st

Vikt för ett batteri 15,1 kg

Celler per batteri 6

Ljudvärde
Ljudeffektnivå,
garanterad (LWA) 105 dB(A)

Ljudtryck vid
användarens öra 92 dB(A)

Godkännanden
Cert EU,
Avgasemissioner Yes

Cert bullerdirektivet
2000/14/EG Nej 01/901/165

CE Yes

Emballaget (per produkt)
Kartong 17,3 kg

Papp 2 kg

Järnhaltiga metaller 0,016 kg
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Klippbredd, Min‐Max 132‐155 cm

Typ av klippaggregat Combi

Material klippkåpa Stål

Grovlek klippaggregat 4,5 mm

Klippsystem Mulching/Bakutkast

Klipphöjd, min‐max, cm 25 ‐ 127 mm

Klipphöjdssteg 7 st

Knivkoppling Elektrisk inkoppling

Knivar 3

Skalperingshjul 1

Pulverlackerat klippaggregat Yes

Utrustning
ROPS Yes

Servostyrning Yes

All‐Wheel Drive (AWD) Yes

Oljekylare Yes

Hydraulisk redskapslyft Yes

Serviceläge Yes

Strålkastare Yes

Snabbkoppling Yes

Timmätare Digital

12V uttag Yes

Lysdiods panellampor

Oljetryck, PTO, Ladda,
Parkeringsbroms,
Start/Glödning,
Timmätare

Panelreglage Lift, PTO, RPM,
Start/Glödning

Pendlande bakaxel Yes

Lämpliga klippaggregat Combi 132, Combi 155

Annat
Typ av säte Fjädrande, armstöd

Tillverkare stol Harita

Sätesmaterial Vinyl

Sätesupphängning Yes

Höjd på sätesrygg Hög

Fällbara armstöd Yes

Parkeringsbroms Disc

Kullager hjul Yes

Dimensioner
Däckdimension fram 20x10‐10"

Däckdimension bak 20x10‐10"

Däcktillverkare Kenda

Däckmönster 4 ply

Spår, fram 915 mm

Spår, bak 835 mm

Hjulbas 106 cm

Hjulaxel diameter 45 mm

Naturmaterial (trä) 53 kg

Metall
Materialinnehåll, stål 559,8 kg (84,18%)

Materialinnehåll,
aluminium 29,2 kg (4,39%)

Materialinnehåll,
koppar 2 kg (0,3%)

Materialinnehåll, bly 10 kg (1,5%)

Plast
Materialinnehåll, PC 0,5 kg (0,08%)

Materialinnehåll, PE 5,9 kg (0,89%)

Materialinnehåll, PP 1 kg (0,15%)

Materialinnehåll, PUR 4,6 kg (0,69%)

Materialinnehåll, PVC 1,2 kg (0,18%)

Materialinnehåll, ABS 6,1 kg (0,92%)

Materialinnehåll,
andra plaster 1 kg (0,15%)

Gummi
Materialinnehåll,
blandat gummi 5,8 kg (0,87%)

Annat
Total produktvikt 665 kg
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Markfrigång 140 mm

Basmaskin, längd 211 cm

Längd inkl Combi 155 279 cm

Bredd, maskinbas 114 cm

Höjd, maskinbas (ROPS nedåt) 133 cm

Höjd, maskinbas (ROPS uppåt) 203 cm

Vikt 675 kg

Vikt inkl. Combi 155 806 kg

Maximal dragvikt2 350 kg

Ljudemissioner
Ljudtrycksnivå vid användarens
öra, dB(A) 92 dB(A)

Uppmätta bulleremissioner 105 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad,
LWA 105 dB(A)

Ljudnivå 105 dB(A)

Vibrationer
Vibrationsnivå, ratt 1,7 m/s²

Vibrationsnivå, säte 0,7 m/s²

Logistik

Förpackning Trä och kartong,
behandlad barkfri

Förpackningsformat, LxBxH 2270x1180x1500 mm

Förpackningsvolym 4,02 m³

Vikt 747,3 kg

Vikt 72,3 kg

Pallformat, LxBxH 2270x1180x150mm

Tillbehör

967 29 38‐01
Klippaggregat ‐ Combi 132

Combiaggregat 132 cm (52")
av hög kvalitet. En
innovativ teknisk lösning
från Husqvarna som ger ett
kombinationsaggregat med
mulching och bakutkast i
ett och samma aggregat.
Kraftig konstruktion,
pressat i ett stycke 4,5 mm
(7‐gauge) stålplåt. Riggrör
med vinkelväxel. Passar P
520D/P 525D modellår 2012
och framåt.

967 29 39‐01
Klippaggregat ‐ Combi
155

Combiaggregat 155 cm
(61") av hög kvalitet. En
innovativ teknisk
lösning från Husqvarna
som ger ett
kombinationsaggregat
med mulching och
bakutkast i ett och
samma aggregat.
Kraftig konstruktion,
pressat i ett stycke 4,5
mm (7‐gauge) stålplåt.
Riggrör med
vinkelväxel.

967 29 40‐01
Klippaggregat ‐ Combi
132X

Effektiva
Combiaggregat. En
innovativ teknisk
lösning från
Husqvarna som
resulterat i ett
kombinationsaggregat
med klippmetoderna
mulching och
bakutkast i ett och
samma
klippaggregat. Kraftig
konstruktion.

967 29 41‐01
Klippaggregat ‐ Combi 155X

Effektiva Combiaggregat. En
innovativ teknisk lösning från
Husqvarna som resulterat i
ett kombinationsaggregat
med klippmetoderna
mulching och bakutkast i ett
och samma klippaggregat.
Kraftig konstruktion.
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967 29 41‐01
Klippaggregat ‐ Combi 155X

Effektiva Combiaggregat. En
innovativ teknisk lösning
från Husqvarna som
resulterat i ett
kombinationsaggregat med
klippmetoderna mulching
och bakutkast i ett och
samma klippaggregat.
Kraftig konstruktion.

966 75 47‐01
Hytt, åretrunt kit

Åretruntkit innebär
maximal komfort för
användaren under alla
årstider. I kitet ingår
dörrar, vänster‐ och
högerbackspeglar,
värme/defroster och
slangar för
värmefunktionen.
Kupévärmare/defroster
kräver separat
kupévärmeadapter (966
80 24‐01, 966 80 24‐02).
Lägg märke till att
bilden också visar
vägsats (inkl. fram‐ och
bakstrålkastare) och
varningsljus. Dessa kan
köpas separat.

967 14 48‐01
Hyttvärmeadapter

Adaptor för
anslutning av
värmepaketet till
motorns kylsystem.
Passar Kubotas motor
D1105 på P 525D.

966 75 48‐01
Hytt, väg kit

För säker transport på
allmänna vägar, till och från
arbetsplatser. I kittet ingår
framstrålkastare med
blinkers och positionsljus,
bakljus LED med blinkers
och spolarvätskebehållare.
Kräver kontrollbox (966 79
08‐01).

966 75 48‐01
Hytt, väg kit

För säker transport på
allmänna vägar, till och
från arbetsplatser. I kittet
ingår framstrålkastare med
blinkers och positionsljus,
bakljus LED med blinkers
och spolarvätskebehållare.
Kräver kontrollbox (966 79
08‐01).

966 79 08‐01
kontrollbox

För att ansluta och
styra varje funktion i
vägkittet. Monteras på
rattstolpen.
Obligatorisk för
framstrålkastare,
positionsljus och
blinkers, nummerplåt
och vägkittet för hytt.

966 79 15‐01
Varningsljus

Orange roterande
blinkande ljus.
Installeras på
ropsbågen.
Lampfäste, kablage
och omkopplare
ingår.

966 79 16‐01
Bakre arbetslampor med LED‐
lampor

Två justerbara bakre
arbetslampor med LED‐
lampor. Monteras på hytten.

966 79 16‐01
Bakre arbetslampor med
LED‐lampor

Två justerbara bakre
arbetslampor med LED‐
lampor. Monteras på
hytten.

966 79 09‐01
Bakre positionsljus och
blinkers

Bakre positionsljus och
blinkers som monteras
på ropsbåge.
Justerbart läge för att

966 79 10‐01
Positionsljus och
blinkers fram

Främre positionsljus
och blinkers. Fästen
till sats med bakre
positionsljus och

966 79 11‐01
LGF‐skylt

Monteras på ROPS‐båge
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möjliggöra ihopfällning
av ropsbåge och
manövrering i trånga
utrymmen. Kräver
kontrollbox(966 79 08‐
01).

blinkers (966 79 09‐
01). Kräver
kontrollbox (966 79
08‐01).

966 79 11‐01
LGF‐skylt

Monteras på ROPS‐båge

966 75 44‐01
Borste

Hydrauliskt justerbar,
roterande borste för
borstning av löv, grus,
snö etc. Axeldriven
med vinkelväxel och
kedjedrift. Två bakre
massiva stödhjul så att
markytan följs. Kräver
hydraulsats 966 75 45‐
01 och måste användas
med motvikt 966 75 49‐
01.

967 02 43‐01
Slaghack

Mycket effektiv och
robust slaghack för
tuffa områden med
högväxt gräs och sly.
K‐axel driven med
vinkelväxel.
Maskinen kräver
motvikt.
Rekommenderas till
P 525D.

965 99 74‐01
Schaktskopa

Praktisk schaktskopa i
svetsad högkvalitet stål för
maximal hållbarhet.
Hydraulisk manövrering av
vinkling och tömning. PT26D
kräver hydraulkit 965 98 00‐
01 och P 520D/P 525D kräver
kit 966 74 45‐01. Ska
användas tillsammans med
motvikt.

965 99 74‐01
Schaktskopa

Praktisk schaktskopa i
svetsad högkvalitet stål för
maximal hållbarhet.
Hydraulisk manövrering av
vinkling och tömning.
PT26D kräver hydraulkit
965 98 00‐01 och P 520D/P
525D kräver kit 966 74 45‐
01. Ska användas
tillsammans med motvikt.

965 99 72‐01
Vikplog

Flexibel vikbar plog i
slitstarkt utförande.
Hydraulisk justering av
bladen gör att den kan
användas som V‐plog,
spetsplog och
diagonalplog.
Plogslityta i höghållfast
stål. Arbetsbredd 120‐
140 cm. Kräver
hydrauliksats 966 75 45‐
01 och ska användas
med motvikt 966 75 49‐
01.

966 73 44‐01
Snöslunga

Högeffektiv och
robust tvåstegs
snöslunga. Kräver
hydraulisk utrustning
966 75 45‐01 och
måste användas
tillsammans med
motvikt 966 75 49‐01.
Rekommenderas till
P525D.

966 75 43‐01
Snöblad

Robust snöblad i stål med
vändbart stålskär och två
justerplattor. Hydraulisk
vinkeljustering och 130 cm
arbetsbredd. Kräver
hydraulkit 966 75 45‐01 och
bör användas med motvikt
966 75 49‐01.

966 75 43‐01
Snöblad

Robust snöblad i stål med

966 75 45‐01
Hydraulkit

Monteringskit krävs för

966 75 49‐01
Motvikt

Bakmonterad motvikt

967 00 84‐01
Grammer Primo M‐säte

Komfort stol med låg höjd,
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vändbart stålskär och två
justerplattor. Hydraulisk
vinkeljustering och 130 cm
arbetsbredd. Kräver
hydraulkit 966 75 45‐01 och
bör användas med motvikt
966 75 49‐01.

anpassning av
frontmonterade
anordningar med
hydraulisk funktion.
Två hydrauliska
reservanslutningar,
ventil, omkopplare och
slangar med
anslutningar och vajrar
ingår.

ger förbättrat grepp
och stabilitet. Skall
användas
tillsammans med
frontmonterade
tillbehör eller
monterad hytt. Total
vikt 67 kg. Inkluderar
10 x 5 kg separata,
stapelbara vikter
som monteras på en
ram (12 kg). Vikterna
är mekaniskt låsbara.

fjädring och snabb
viktinställning. Den breda
ergonomiska sittdynan och
höjd‐och vinkel justerbara
armstöden stödjer kroppen
lika optimalt som ryggstödet.
Utrustad med automatiskt
rullbälte och svankstöd för
den känsliga ländryggen.
Justerbart ryggstöd höjd i 13
lägen. Armstöd, som visas på
bilden, kan köpas separat.

967 00 84‐01
Grammer Primo M‐säte

Komfort stol med låg höjd,
fjädring och snabb
viktinställning. Den breda
ergonomiska sittdynan och
höjd‐och vinkel justerbara
armstöden stödjer kroppen
lika optimalt som
ryggstödet. Utrustad med
automatiskt rullbälte och
svankstöd för den känsliga
ländryggen. Justerbart
ryggstöd höjd i 13 lägen.
Armstöd, som visas på
bilden, kan köpas separat.

967 00 84‐02
Grammer Primo M‐säte
(värme)

Komfort stol med låg
höjd, fjädring och
snabb viktinställning.
Den breda ergonomiska
sittdynan och höjd‐och
vinkel justerbara
armstöden stödjer
kroppen lika optimalt
som ryggstödet.
Utrustad med
automatiskt rullbälte
och svankstöd för den
känsliga ländryggen.
Justerbart nackstöd i
13 lägen är tillbehör.
Armstöd, som visas på
bilden, kan köpas
separat.

965 89 68‐01
Armstödssats höger

Justerbart armstöd
för extra stöd. Passar
till Grammer Primo
säte. Kit innehåller
höger armstöd och
monteringsdetaljer.

965 89 70‐01
Armstödssats vänster

Justerbart armstöd för extra
stöd. Passar till Grammer
Primo säte. Kit innehåller
vänster armstöd och
monteringsdetaljer.

965 89 70‐01
Armstödssats vänster

Justerbart armstöd för
extra stöd. Passar till
Grammer Primo säte. Kit
innehåller vänster armstöd
och monteringsdetaljer.

580 75 45‐01
Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters
bensindunk erbjuder
ett innovativt sätt att
tanka beroende på de
tre greppens unika
placering och
bensinpipens
utformning. Detta ger
dig möjlighet att
enkelt lyfta, bära och ‐
viktigast av allt ‐ tanka

966 79 17‐01
Varningsljus

Roterande
varningsljus för
montering på
hyttaket. Ljuset är
fällbart och
justerbart. Kablage
ingår.

578 92 62‐01
Justeringsverktyg för
inställning av hjulhastighet på
AWD‐maskiner

Justeringslänkaget för
hjulhastigheten är förinställt
på alla Husqvarna AWD
Riders ifrån fabriken. Vid
mätning av hjulhastighet
skall man alltid börja med
de bakre hjulen. Framhjulen
får under inga
omständigheter rotera
snabbare än bakhjulen.
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snabbt utan stänk eller
spill.

Detta justeringsverktyg
hjälper dig som
återförsäljare att justera
hjulhastigheten på alla AWD
Riders and P 500‐serie
maskiner. Kontrollera
korrekt hjulhastighet på var
modell i verkstadsmanual
eller servicebulletin.

578 92 62‐01
Justeringsverktyg för
inställning av hjulhastighet
på AWD‐maskiner

Justeringslänkaget för
hjulhastigheten är
förinställt på alla
Husqvarna AWD Riders ifrån
fabriken. Vid mätning av
hjulhastighet skall man
alltid börja med de bakre
hjulen. Framhjulen får
under inga omständigheter
rotera snabbare än
bakhjulen. Detta
justeringsverktyg hjälper
dig som återförsäljare att
justera hjulhastigheten på
alla AWD Riders and P 500‐
serie maskiner. Kontrollera
korrekt hjulhastighet på
var modell i
verkstadsmanual eller
servicebulletin.

505 69 90‐44
Påkörningsramper

Genomgående
tillverkade i
havsvattentålig
aluminium med den
välkända
halkskyddsytan O3, som
ger alla slags hjul ett
gott grepp även i våta
och hala miljöer.
Lastramperna passar
väl för användning på
släpkärror och för en
maximal total
belastning om 1 000 kg
per par. Ramperna
säljs i par.
Dimensioner:
260x1500x60 mm.

505 69 90‐45
Påkörningsramper

Genomgående
tillverkade i
havsvattentålig
aluminium med den
välkända
halkskyddsytan O3,
som ger alla slags
hjul ett gott grepp
även i våta och hala
miljöer.
Lastramperna passar
väl för användning på
släpkärror och för en
maximal total
belastning om 1 000
kg per par.
Ramperna säljs i par.
Dimensioner:
260x2000x60 mm.

579 45 01‐01
Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly‐syra
batterier från 1.2‐32Ah,
såsom batterier i Riders och
traktorer etc. Laddaren är
lämplig för
underhållsladdning upp till
100Ah. Perfekt för
batteristartade
säsongsprodukter.
Helautomatisk uppladdning
och underhållsladdning som
maximerar batteriets
funktion och livslängd. Inga
gnistor, kortslutningssäker
och skyddad mot omvänd
polaritet ger enkel
användning. Vattenresistent
(IP 65) för
utomhusanvändning, även
vid nederbörd, sommar som
vinter. Används, med fördel,
tillsammans med Husqvarnas
Batteristatusindikator.


