
O Husqvarna Z454X é um corta-relva de grau de viragem zero de uso  profissional,  

potente, projetado para frotas de pequeno a médio porte de paisagistas e jardineiros 

profissionais. Proporciona um desempenho durável com um corte rápido e eficiente a 

um baixo custo. Equipado com transmissão integrada com redução de ruído, medidor 

LED digital do nível de combustível, calha de descarga de borracha, estutura de 

proteção contra capotamento dobrável, travão de estacionamento integrado e uma 

plataforma de corte PZT de cariz profissional eficaz. Largura de corte de 137 cm. 

Plataforma de corte PZT comercial. Descarga lateral com opção de mulching. 

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

Ajuste de altura de 17 posições 
O ajuste preciso da altura da 
plataforma de corte é simplificado 
pelos controles acionados por pés. 

Transmissão Parker HTE  
A transmissão oferece mais 
potência e desempenho mais 
suave, aumentando a eficiência do 
combustível. 

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.  

HUSQVARNA Z454X 



FEATURES
• Plataforma de corte fabricada para serviço pesado 

• Oferece mais potência e desempenho mais suave, aumentando a 
eficiência do combustível. 

• O ajuste preciso da altura da plataforma de corte é simplificado 
pelos controles acionados por pés. 

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

• Travão de estacionamento automático 

• Banco regulável, enquanto sentado 

• Eixo da lâmina robusto para uma durabilidade optimizada 

• A plataforma de corte profissional é construída para operação 
robusta e um alto grau de precisão de corte. 

• O equilíbrio de peso otimizado mantem-se em colinas e mantém a 
tração, aumentando a confiança e a velocidade do operador. 

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

• Indicador LED de combustível de estilo automobilístico 

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

• A parte inferior da carroçaria removível (de aço) facilita o acesso às 
correias, simplificando a limpeza e a manutenção. 

• O ROPs facilmente dobrável pode ser baixado em áreas apertadas 
sem a folga adequada. 

• O tanque de combustível possui capacidade suficiente para 
operações de corte prolongadas num ambiente profissional. 

Technical Specifications

BATERIA

Capacidade da bateria 10 Ah

Tipo de bateria Ácido de Chumbo 

Voltagem da bateria 12 V

CAPACIDADE

Potência 16.1 kW

DIMENSÕES

peso total 432727 g

peso líquido 315700 g

Altura da máquina básica 127 cm

Largura da máquina básica, cm 194 cm

Modelo base, largura (abaixo da rampa) 173 cm

Modelo base, largura (acima da rampa) 140 cm

Comprimento da máquina básica 125 cm

Níveis da altura de corte 13 

Altura do encosto Alta 

Peso 392.4 kg

MOTOR

Cilindrada 726 cm³

Cilindros 2 

Arrefecimento do motor Ar 

Nome do motor Série FR 

Fabricante do motor Kawasaki 

Modelo do motor FR691V 

Volume do depósito de combustível 22.7 l

Volume do depósito de combustível 6 gal (EUA)

EQUIPAMENTO

Tipo de filtro de ar Papel para formulários 

Rodas sem marcas 4 

Kit BioClip® Disponible como accesorio 

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 10- bitola produzida 

Métodos de corte Recolhida/Mulch/Descarga lateral 

Sistema de elevação da unidade Manual, de pé 

Orifício de lavagem da unidade No 

Tipo de transmissão Operada por alavanca 

Tração Tracção nas rodas traseiras 

Rodas motrizes Traseira 

Arranque eléctrico Yes 

Faróis No 

Apoio de braços articulado Standard 

Conta-horas Sim 

Rolo frontal No 

Travão de mão, tipo Disco 

Tipo de assento Profissional, suspensão 

LUBRIFICANTES

Lubrificação do motor Full pressure with oil filter 

Consumo de combustível 0.1267 l/min

Tanque de combustivel Lateral (Único) 

Volume de óleo 2 l

Filtro de óleo Yes 

Tipo de combustível. Petrol 



Technical Specifications

MATERIAIS

Material da unidade de corte Aço 

Pacote principal: papel + papelão 0 g 

Metal total 0 g 

Total de papel + papelão 0 g 

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

Unidade de corte revestida Yes 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Material de Assento Vinil 

Tipo de fuso/ mandril Alumínio, comercial 

EMBALAGEM

Altura da embalagem 1346 mm

Comprimento da embalagem 2172 mm

Volume da embalagem 5086.91 dm³

Largura da embalagem 1740 mm

Quantidade no pacote principal 1 

SOM E RUÍDO

Nível sonoro 104 dB(A)

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

Medição das emissões sonoras 104 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 77 dB(A)


