
O Husqvarna TC 242TX é um trator potente e confortável, desenvolvido para uso em 

jardins de tamanho médio e grande. Equipado com coletor traseiro integrado de 320 

litros, transmissão hidrostática acionada por pedal e acionamento por plataforma de 

baixa vibração. BioClip® a partir do assento deluxe de 38cm, faróis LED e volante com 

aro macio.  

Indução por ar 
O nosso inovador sistema de corte 
com indução de ar atrai ar limpo do 
topo e da parte inferior da unidade,  
aumentando o fluxo de ar, o que 
resulta numa melhor elevação da 
relva e num corte superior.  

Volante de luxo 
Um volante superdimensionado e 
extra grosso para menos esforço de 
direção. A superfície interna com 
toque suave garante menor esforço e 
melhor ergonomia 

Assento conforto Deluxe 
O assento de conforto Deluxe tem 
vinil premium, design costurado e 
almofadas extra grossas para maior 
conforto e excelente qualidade de 
condução. 

Transmissão hidrostática 
operada por pedal 
A velocidade e direção são geridas 
por pedais, o que permite que 
mantenha as duas mãos no volante 
e assim controlar adequadamente a 
condução. 

HUSQVARNA TC 242TX 



FEATURES
• Transmissão hidrostática comandada por pedal 

• Assento com conforto de luxo para uma melhor qualidade de 
condução 

• Volante de luxo para melhor ergonomia 

• Admissão de ar; excelente performance de corte 

• Contadores Deluxe 

• Eixo da frente fundido para uma estabilidade superior 

• Controlo de velocidade para uma operacionalidade confortável 

• Capô de aço maciço 

• Amortecedor para protecção dianteira 

• Isolador de borracha para sensação sólida e vibração reduzida 

• Lâmina de engate manual 

• Estrutura robusta 

• Rodas sem marcas 

• Faróis LED de alta intensidade 

• Electric blade engagement 

• A direção e a velocidade são geridas por pedais. 

• Transmissão hidrostática comandada por pedal 

• Amortecedor para protecção dianteira 

• Capô de aço maciço 

• Potente motor Kawasaki de dois-cilindros 

• Eixo da frente fundido para uma estabilidade superior 

• Grelha para-choques para proteção do capô. 

• Isolador de borracha para sensação sólida e vibração reduzida 

• Faróis LED de alta intensidade 

• Controlo de velocidade para uma operacionalidade confortável 

• Troca para o BioClip® sentado no banco do condutor 

• Lâmina de engate manual 

• Contadores Deluxe 

• Admissão de ar; excelente performance de corte 

• Rodas sem marcas 

• Volante de luxo para melhor ergonomia 

• Assento com conforto de luxo para uma melhor qualidade de 
condução 

Technical Specifications

BATERIA

Voltagem da bateria 12 V

CAPACIDADE

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

Potência 14.1 kW

Raio de viragem, min 16 pol

Circuito completo 152 cm

APROVAÇÕES

Garantia do proprietário 3 Years

DIMENSÕES

peso total 361060 g

peso líquido 289846 g

Altura da máquina básica 127 cm

Largura da máquina básica, cm 240 cm

Modelo base, largura (abaixo da rampa) 110 cm

Modelo base, largura (acima da rampa) 110 cm

Comprimento da máquina básica 110 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 108 cm

Altura do encosto High 15" 

Tamanho do pneu, frontal 15X6-6 

Tamanho do pneu, traseiro 18X9.5-8 

Peso 287 kg

Base das rodas 122 cm

MOTOR

Cilindros 2 

Cilindrada 726 cm³

Arrefecimento do motor Ar 

Nome do motor Série FR 

Gerador 15 A

Fabricante do motor Kawasaki 

Fabricante da transmissão Tuff Torq 

Modelo da transmissão K46 

Tipo de transmissão Hidrostática 

Volume do depósito de combustível 13.3 l

Volume do depósito de combustível 3.5 gal (EUA)

EQUIPAMENTO

Tipo de filtro de ar Papel para formulários 

Rodas sem marcas 4 

Kit BioClip® BioClip® from seat 

Engrenagem da lâmina de corte Embreagem eléctrica 

Tipo de lâmina High Performance 

lâminas 2 unidades

Coletor incluídos 

Suporte para copos Yes 



Technical Specifications

Tipo de unidade de corte Estampado, reforçado 

Métodos de corte Recolhida/Mulch 

Orifício de lavagem da unidade Yes 

Tipo de transmissão Operada por pedal 

Proteção frontal Pára-choques 

Gerador 15 A

Faróis Yes 

Conta-horas Digital com intervalos pré-programados de serviços 

Unidade de corte revestida Yes 

Tipo de assento Encosto alto confortável 

LUBRIFICANTES

Lubrificação do motor Full pressure with oil filter 

Consumo de combustível 315 g/kWh

Tanque de combustivel Frente 

Volume de óleo 2.1 l

Filtro de óleo Yes 

Tipo de combustível. Petrol 

MATERIAIS

Material da unidade de corte Aço 

Master pack: Paper + Cardboard 530 g

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 6984 g

PE total 650 g

PET total 0 g 

Plastic foil 465 g

Plastic rigid 200 g

Plastic total 665 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 85 dB(A)

VIBRAÇÕES

Assento nivel vibração 0.41 m/s²

Nível de vibração do volante 3.40 m/s² 

EMBALAGEM

Packaging height 1245 mm

Packaging length 2261 mm

Packaging volume 3171.13 dm³

Packaging width 1168 mm

Quantity in Master pack 1 


