
O cortador de relva com grau de viragem zero da gama Husqvarna Z500 representa o 

design mais moderno focado na produtividade, durabilidade e qualidade de corte. 

Fornecendo conforto extremo, grandes velocidades no solo e tração de alta qualidade, 

aumenta ainda mais a excecional eficiência de corte. A força industrial em todo o 

projeto garante uma longa e duradoura vida de trabalho em aplicações comerciais de 

corte. A consideração cuidadosa do design proporciona uma facilidade de 

manutenção sem precedentes.  

Plataforma de corte fabricada 
para serviço pesado 
Uma plataforma profunda, lâminas 
de corte para serviço pesado e um 
design de fluxo eficiente permitem 
velocidades de corte rápidas com um 
acabamento de alta qualidade.  

Indicador LED de combustível 
Indicador LED de combustível de estilo 
automobilístico permite-lhe saber 
exatamente quanto combustível ainda 
tem no depósito e avisa quando o 
nível está muito baixo. 

Bateria AGM 
Uma bateria menor e mais robusta, 
adotada da indústria de transportes, 
oferece maior confiabilidade, maior 
longevidade e mais espaço para a 
manutenção. 

Eixos de alumínio fundido 
Fusos de alumínio fundido de 
qualidade profissional de 10" de 
diâmetro com rolamentos de rolos 
cónicos espalham de forma mais 
eficaz as cargas de impacto para 
maior durabilidade. 

HUSQVARNA Z560X 



FEATURES
• Eixos de alumínio fundido 

• Bateria AGM 

• Indicador LED de combustível de estilo automobilístico 

• Plataforma de corte fabricada para serviço pesado 

• Travão de estacionamento automático 

• A calha de descarga é construída de borracha resistente para 
suportar o desgaste protegendo as propriedades próximas. 

• As transmissões HydroGear ZT5400 lidam mesmo com os maiores 
trabalhos de paisagismo 

• Ajustamento da altura da plataforma 

• Prático  ROPS rebatível que protege o utilizador 

• Grande capacidade de combustível 

• Os controlos confortáveis e focados no utilizador colocam tudo o 
que é necessário para operar o corta-relva ao alcance. 

• Assento suspenso premium para conforto total  

Technical Specifications

BATERIA

Capacidade da bateria 12 Ah

Peso do conjunto da bateria 3.1 kg

Tipo de bateria Ácido de Chumbo 

Voltagem da bateria 12 V

Células por bateria 6 

Quantidade de baterias/conjunto de baterias 1 unidades

Peso de uma batería 6.83 lbs

CAPACIDADE

Velocidade na extremidade da pá 93.98 m/s

Cavalo-vapor Horsepower 19.4 kW

Potência 17.3 kW

APROVAÇÕES

Potência da embraiagem 338.95 Nm

Garantia comercial 3 anos

Potência nominal 19388 W

DIMENSÕES

peso total 703068 g

peso líquido 615978 g

Modelo base, altura (abaixo ROPS) 117 cm

Modelo base, altura (acima ROPS) 185 cm

Altura da máquina básica 117 cm

Largura da máquina básica, cm 206 cm

Modelo base, largura (abaixo da rampa) 188 cm

Modelo base, largura (acima da rampa) 161.9 cm

Comprimento da máquina básica 154 cm

Ajustador de altura do corte no guarda-lamas 

Ajuste da altura de corte Manual 

Níveis da altura de corte 16 

Espessura da unidade 4.76 mm

Ajuste da altura do guiador Yes 

Altura do encosto Alta 

Peso 630 kg

Tamanho do pneu, Diâmetro frontal da roda 6.5 pol

Tamanho do pneu, traseiro Diameter wheel 12 pol

MOTOR

Cilindrada 810 cm³

Cilindros 2 

Marca do motor Briggs and Stratton 

Arrefecimento do motor Ar 

Nome do motor Vanguard V-Twin 

Fabricante do motor Briggs & Stratton 

Modelo do motor 49R9 

Volume do depósito de combustível 45.4 l

Volume do depósito de combustível 12 gal (EUA)

EQUIPAMENTO

Tomada eléctrica 12 V No 

Tipo de filtro de ar Estilo caixa resistente 

Tracção em todas as rodas (AWD) No 

Rodas sem marcas 6 

Rodas de  rolamentos No 

Rodas da frente com rolamentos Yes 

Kit BioClip®
Não está disponível como acessório (NÃO 
DISPONÍVEL) 

Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) Yes 

Engrenagem da lâmina de corte Embreagem eléctrica 

Tipo de lâmina High Performance 

lâminas 3 unidades

Coletor disponível como acessório 

Suporte para copos Yes 

Tipo de unidade de corte 7-Medidor fabricado 

Métodos de corte Recolhida/Mulch/Descarga lateral 

Sistema de elevação da unidade Manual, de pé 



Technical Specifications

Orifício de lavagem da unidade No 

Defletor incluídos 

Transmissão removível Yes 

Tipo de transmissão Operada por alavanca 

Tração Tracção nas rodas traseiras 

Rodas motrizes Traseira 

Arranque eléctrico Yes 

Bombas arrefecidas por ventoinha Yes 

Guiador rebatível No 

Assento dobrável No 

Tipo de construção do quadro. 2"x3" Aço tubular soldado 11ga 

Proteção frontal Nenhum 

Tipo de guiador Anti-vibrado 

Faróis No 

Apoio de braços articulado Standard 

Conta-horas Sim 

Elevação hidráulica do equipamento No 

Rolo frontal No 

Travão de mão, tipo Mecânico 

Eixo traseiro móvel No 

Transmissão pneumática No 

Caixa de velocidades para trás No 

Ajuste de assento Sem ferramentas 

Mola de assento Yes 

Suspensão do banco Yes 

Tipo de assento Premium, suspensão 

Guiador ajustável lateralmente Yes 

Acelerador Yes 

Lagarta, traseira 54.63 pol

LUBRIFICANTES

Lubrificação do motor Full pressure with oil filter 

Consumo de combustível 0.126 l/min

Tanque de combustivel Lateral (Duplo) 

Tipo de combustível, min 87 octanas

Volume de óleo 2 l

Arrefecimento do óleo Yes 

Filtro de óleo Yes 

Tipo de combustível. Gasolina 

MATERIAIS

Material da unidade de corte Aço 

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper 1 g

Paper + Cardboard total 1 g

PE total 880 g

PET total 0 g 

Plastic foil 525 g

Plastic rigid 355 g

Plastic total 880 g

Unidade de corte revestida Yes 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Jantes, material Aço 

Rodas de borracha Incluido 

Material de Assento Vinil 

Tipo de fuso/ mandril Ferro fundido 

EMBALAGEM

Embalagem, peso bruto 117 kg

Packaging height 1347 mm

Packaging length 2299 mm

Packaging volume 5252.77 dm³

Packaging width 1740 mm

Quantity in Master pack 1 

SOM E RUÍDO

Nível sonoro 103 dB(A)

Nível de potência sonora garantido, LWA 105 dB(A)

Medição das emissões sonoras 103 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 88 dB(A)

VIBRAÇÕES

Assento nivel vibração 0.09 m/s²

Nível de vibração do volante 1.23 m/s²


