
Husqvarna R214C 94 Combi 2022

Pris ekskl. moms 18.000,- DKK

Bagudkast: Ja Stand: Velholdt
Bioklipper: Ja Timer: 0
Bredde i m: 0.94 Varenummer: RO R214C
Er til salg: Til salg nu Årgang: 2022
Fabriksny: Ja, fabriksny
Frontmonteret: Ja

Yderligere information

Den nye 2021 model med Husqvarna 11,5 hk motor.
Effektiv Rider med 94 cm Combi-Klippebord, som giver mulighed for førsteklasses klipning med BioClip(r)
og bagudkast. Egnet til hus- og landejere, som kræver høj effektivitet, brugervenlighed, uovertruffen
manøvredygtighed og ægte køreglæde. Centerstyringen og det frontmonterede Klippebord er
ensbetydende med intuitiv brug, fremragende tilgængelighed under klippearbejdet og et godt overblik over
arbejdsområdet. Pedal-styret hydrostatisk transmission, nemt tilgængelige betjeningsgreb og automatisk
knivtilkobling gør klippearbejdet til en sand fornøjelse. Klippebordet kan uden videre vippes op i
serviceposition, så det er nemt at rengøre efter klippearbejdet. Denne Rider kan andet og mere end blot at
klippe din plæne. Takket være tilbehør som f.eks. dozerblad, anhænger, mosrive og spreder kan den
vedligeholde din have året rundt.

2022 model har timetæller og højde justerbart rat og autochoker.

Sivertsen A/S, Københavnsvej 282, 4000 Roskilde

Telefon: 46755522, Fax: 46756150



Husqvarna R214TC Comfort edition 2022

Pris ekskl. moms 20.800,- DKK

Bagudkast: Ja Stand: Velholdt
Bioklipper: Ja Timer: 0
Bredde i m: 0.94 Varenummer: RO HQR214TC
Er til salg: På vej ind Årgang: 2022
Fabriksny: Ja, fabriksny
Frontmonteret: Ja

Yderligere information

En effektiv og alsidig rider til større plæner. Nem at bruge. Husqvarna R214C Comfort Edition har soft grip
rat og et sæde med høj komfort. Har en to-cylinder motor og leveres med 94 cm Combi klippedæk med
mulighed for både BioClip®, hvor afklippet spredes som plænegødning, og bagudkast til klipnng af højt og
tykt græs. En holdbar rider med fremragende manøvredygtighed, og som er let at rengøre og vedligeholde
takket være et klippedæk, der kan indstilles i serviceposition.
2 Cyl. 15 hk. Husqvarna Bensin motor.
2 pedals hydrostatisk transmission

Bestil den allerede nu, så du kan være klar til sæson

Sivertsen A/S, Københavnsvej 282, 4000 Roskilde

Telefon: 46755522, Fax: 46756150


