
O TS 138L é um trator fácil de usar, ideal para trabalhar em jardins pequenos e médios. 
É um trator eficiente com descarga lateral, design inteligente e ergonómico. Este 
modelo possui um potente motor Husqvarna Series com arranque sem 
estrangulamento, transmissão hidrostática acionada por alavanca e volante 
ergonómico. Pode ser complementado com um recolhedor e uma capa BioClip®. 

Volante de grandes dimensões 
para menos esforço de direção 
Volante extra grande e grosso para 
menos esforço de direção e operação 
mais suave 

Lâmina de engate manual 
Alavanca de engate da lâmina 
localizada no painel para uma 
operação mais fácil. 

Capô de aço 
Capô de construção sólida em 
aço, garante menor desbotamento 
da pintura em comparação com o 
plástico. 

Assento móvel e ajustável 
Regulável quando sentado; banco 
desloca-se para a frente e para baixo, 
ou para trás e para cima. 

HUSQVARNA TS 138L 



FEATURES
• Banco regulável, enquanto sentado 

• Capô de aço maciço 

• Lâmina de engate manual 

• Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção 

• Estrutura robusta 

• Admissão de ar; excelente performance de corte 

• Conta-horas com lembrete de manutenção 

• Estrutura robusta 

• Conta-horas com lembrete de manutenção 

• Admissão de ar; excelente performance de corte 

• Lâmina de engate manual 

• Capô de aço maciço 

• Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção 

• Banco regulável, enquanto sentado 

Technical Specifications

BATERIA

Voltagem da bateria 12 V

CAPACIDADE

Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute 2600 rpm

Potência 8.9 kW

Raio de viragem, min 16 pol

APROVAÇÕES

Garantia do proprietário 3 anos

DIMENSÕES

peso total 235414 g

peso líquido 199127 g

Altura da máquina básica 88 cm

Largura da máquina básica, cm 178 cm

Modelo base, largura (abaixo da rampa) 125 cm

Modelo base, largura (acima da rampa) 102 cm

Comprimento da máquina básica 125 cm

Ajustador de altura do corte no guarda-lamas 

Ajuste da altura de corte Central, por mola 

Níveis da altura de corte 6 

Largura de corte 97 cm

Altura do encosto Medium 13" 

Tamanho do pneu, frontal 15X6-6 

Tamanho do pneu, traseiro 18X8.5-8 

Peso 199 kg

Base das rodas 122 cm

MOTOR

Cilindros 1 

Cilindrada 452 cm³

Arrefecimento do motor Ar 

Nome do motor Motor Husqvarna. 

Gerador 12 A

Fabricante do motor Husqvarna 

Fabricante da transmissão Tuff Torq 

Modelo da transmissão K46 

Tipo de transmissão Hidrostática 

Volume do depósito de combustível 5.7 l

Volume do depósito de combustível 1.5 gal (EUA)

EQUIPAMENTO

Tipo de filtro de ar Papel para formulários 

Rodas sem marcas 0 

Kit BioClip® Disponible como accesorio 

Engrenagem da lâmina de corte Manual 

Tipo de lâmina High Performance 

lâminas 2 unidades

Coletor disponível como acessório 

Suporte para copos Yes 

Tipo de unidade de corte Carimbado 

Métodos de corte Recolhida/Mulch/Descarga lateral 

Orifício de lavagem da unidade Yes 

Tipo de transmissão Operada por alavanca 

Proteção frontal Available as accessory 

Gerador 12 A

Faróis Yes 

Conta-horas Digital com intervalos pré-programados de serviços 

Unidade de corte revestida Yes 

Tipo de assento Dorsal de 13" 

LUBRIFICANTES

Lubrificação do motor Full pressure with oil filter 

Consumo de combustível 397 g/kWh

Tanque de combustivel Traseiro 

Volume de óleo 1.2 l

Filtro de óleo Yes 



Technical Specifications

Tipo de combustível. Petrol 

MATERIAIS

Material da unidade de corte Aço 

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 3568 g

PE total 55 g

PET total 0 g 

Plastic foil 55 g

Plastic rigid 10 g

Plastic total 65 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Material de Assento Vinil 

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 100 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 83 dB(A)

VIBRAÇÕES

Assento nivel vibração 0.37 m/s²

Nível de vibração do volante 2.78 m/s²

EMBALAGEM

Packaging height 876 mm

Packaging length 1854 mm

Packaging volume 1873.51 dm³

Packaging width 1156 mm

Quantity in Master pack 1 


