
Desempenho e estilo para os relvados com a nova gama Z200 de Cortadores de 
Relva com Grau de Viragem Zero. Design de ponta, desempenho comprovado e novas 
características inovadoras combinam para tornar a manutenção do jardim um evento 
em vez de uma tarefa. 

Elevação conveniente da 
plataforma  
O sistema de elevação da plataforma 
é ajudado por mola para facilidade de 
uso e convenientemente localizado 
com fácil acesso ao operador. 

Armação e avanços reforçados  
A armação robusta e os rodízios 
asseguram durabilidade e flexibilidade 
reduzida do chassis. 

Transmissão sem manutenção 
Performance sem preocupações, sem 
manutenção, transmissões integradas 
de "Giro-Zero". 

Plataforma de corte fabricada 
com ClearCut™ 
Os novos elementos fabricados de 
design possuem uma construção 
de calibre 10 de aço com tiras 
soldadas de reforço adicional para a 
durabilidade máxima  

HUSQVARNA Z242F 



FEATURES
• Plataforma de corte fabricada com ClearCut™ 

• Transmissão hidráulica sem manutenção 

• Armação e avanços reforçados asseguram durabilidade 

• A altura de corte pode ser reguladacom uma alavanca posicionada 
aolado do operador. 

• Painel de controlo ergonómico 

• Placa removível 

• Área antiderrapante na zona dos pés 

• Protetor dianteiro 

• Refinamento 

• Sistema de travão de estacionamento automático 

• Motor Endurance Commercial 

• Proteção traseira do motor 

Technical Specifications

BATERIA

Capacidade da bateria 18 Ah
Fabricante da bateria East Penn 
Tipo de bateria Ácido de Chumbo 
Voltagem da bateria 12 V

CAPACIDADE

Velocidade na extremidade da pá 93.98 m/s
Cavalo-vapor Horsepower 17.15 kW
Potência 16.4 kW

APROVAÇÕES

Garantia comercial sem garantia 
Garantia do proprietário 3 anos

DIMENSÕES

peso total 329308 g
peso líquido 259908 g
Altura da máquina básica 101.6 cm
Largura da máquina básica, cm 190.5 cm
Modelo base, largura (abaixo da rampa) 129.54 cm
Modelo base, largura (acima da rampa) 110 cm
Comprimento da máquina básica 122 cm
Níveis da altura de corte 6 
Espessura da unidade 3.5 mm
Altura do encosto Alta 
Peso 255.825 kg
Tamanho do pneu, Diâmetro frontal da roda 5 pol
Tamanho do pneu, traseiro Diameter wheel 8 pol

MOTOR

Cilindrada 724 cm³
Cilindros 2 
Arrefecimento do motor Ar 
Nome do motor Endurance comercial 
Fabricante do motor Briggs & Stratton 
Modelo do motor Endurance Commercial 
Volume do depósito de combustível 13.25 l
Volume do depósito de combustível 3.5 gal (EUA)

EQUIPAMENTO

Tipo de filtro de ar Papel para formulários 
Rodas sem marcas 1 
Kit BioClip® Disponible como accesorio 
Engrenagem da lâmina de corte Embreagem eléctrica 
Tipo de lâmina Lâmina com grande altura de elevação 
lâminas 2 unidades
Coletor disponível como acessório 
Suporte para copos Yes 
Tipo de unidade de corte ClearCut™ - Fabricated 
Métodos de corte Recolhida/Mulch/Descarga lateral 
Sistema de elevação da unidade Manual 
Orifício de lavagem da unidade Yes 
Tipo de transmissão Operada por alavanca 
Tração Tracção nas rodas traseiras 
Rodas motrizes Traseira 
Arranque eléctrico Yes 
Faróis No 
Apoio de braços articulado Opcional 
Conta-horas Digital com intervalos pré-programados de serviços 
Rolo frontal Yes 
Mola de assento Yes 
Tipo de assento Dorsal de 15" 

LUBRIFICANTES

Lubrificação do motor Full pressure with oil filter 
Consumo de combustível 0.1148 l/min
Tanque de combustivel Lateral (Único) 
Volume de óleo 2.1 l
Filtro de óleo Yes 



Technical Specifications

Tipo de combustível. Gasolina 

MATERIAIS

Material da unidade de corte Aço 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 939 g
Paper + Cardboard total 2023 g
PE total 715 g
PET total 0 g 
Plastic foil 520 g
Plastic rigid 211 g
Plastic total 731 g
Unidade de corte revestida Yes 
PS/EPS/HIPS total 0 g 
Material de Assento Vinil 
Tipo de fuso/ mandril Ferro fundido 

EMBALAGEM

Embalagem, peso bruto 69.16 kg
Packaging height 876 mm
Packaging length 1981 mm
Packaging volume 2791.08 dm³
Peso embalado 315.25 kg
Packaging width 1549 mm
Quantity in Master pack 1 

SOM E RUÍDO

Nível sonoro 100 dB(A)
Nível de potência sonora garantido, LWA 100 dB(A)
Medição das emissões sonoras 100 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador 86 dB(A)

VIBRAÇÕES

Assento nivel vibração 0.29 m/s²
Nível de vibração do volante 1.9 m/s²


