2019

SIMPLE AND STRONG

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

Kampagnepris!
•

Kraftigt klippebord i svejst stål
og Full Open sideudkast

•

Robust ramme i stål - bedst i
klassen

• Kan leveres med armlæn og
motorafskærmning.
•

2 cylindret 21,5 hk Kawasakimotor
Beskrivelse

Foto: Modellen er vist med ekstraudstyrspakke med
armlæn og motorafskærmning til værdi kr. 2.190,-

Pris ex.
moms

Pris incl.
moms

Kawasaki FR651 21,5 hk 42” 28.796,-

35.995,-

Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

RAPTOR Power Edition

•
•
•
•
•
•
•

Klipperbredde:
Motor:
Højderegulering:
Hastighed:
Hydrostater:
Brændstofkapacitet:
Dæk:

107 cm (42”) Full Open
Kawasaki FR651 Series med 21,5 hk
Hånd-betjent
10,5 km/t
Hydro-Gear EZT
11,3 liter
Trækhjul 18x8.5-8
Forhjul 11x4-5

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

RAPTOR Power Edition
•
•
•
•

2 cylindret Kawasaki FR651 Premium motor med behagelig motorgang.
Kraftigt klippebord i svejst stål.
SmoothTrak styresystem med patenteret automatisk parkerings-bremse.
Lejehusene er i kraftigt aluminium m. 3/4” aksler og lukkede kugle-lejer
med ekstra forsegling.
• Luksus-sæde med højt ryglæn.
• Forstærkede stål-kanter på klippebordet.
• Forhjulsspindler i stål med industri-kuglelejer.
• Elektrisk tilkobling af knivene.
Ekstraudstyr:
• Græsopsamler, Lys-sæt, Armlæn-sæt, Flex Forks-forhjulsaffjedring,
BIO-klipsæt, Motorafskærmning, Timetæller og Styrstangsforlængersæt
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

Kampagnepris!
•

132 cm klippebord i svejst stål

•

Robust ramme i stål - bedst i
klassen

•

Kan leveres med armlæn og
motorafskærmning.

• 2 cylindret 23 hk Kawasakimotor
Beskrivelse

Foto: Modellen er vist med ekstraudstyrspakke med
armlæn og motorafskærmning til værdi kr. 2.190,-

Pris ex.
moms

Pris incl.
moms

Kawasaki FR691V 23 hk 52” 35.996,-

44.995,-

Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

RAPTOR XL 52

•
•
•
•
•
•
•

Klipperbredde:
Motor:
Højderegulering:
Hastighed:
Hydrostater:
Brændstofkapacitet:
Dæk:

132 cm (52”)
23 hk Kawasaki FR691V Series
Hånd-betjent
10,5 km/t
Hydro-Gear EZT
11,3 liter
Trækhjul 18x8.5-8
Forhjul 11x4-5

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

RAPTOR XL 52
•
•
•
•

2 cylindret Kawasaki FR691 Premium motor med behagelig motorgang.
Bredt klippebord i svejst stål.
SmoothTrak styresystem med patenteret automatisk parkerings-bremse.
Lejehusene er i kraftigt aluminium m. 3/4” aksler og lukkede kugle-lejer
med ekstra forsegling.
• Luksus-sæde med højt ryglæn.
• Forstærkede stål-kanter på klippebordet.
• Forhjulsspindler i stål med industri-kuglelejer.
• Elektrisk tilkobling af knivene.
Ekstraudstyr:
• Græsopsamler, Lys-sæt, Armlæn-sæt, Flex Forks-forhjulsaffjedring, BIOklipsæt, Motorafskærmning, Timetæller og Styrstangs-forlængersæt
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

RAPTOR SD
Kampagnepris!
•

Kraftigt 122 cm klippebord i
svejst stål.

• Stærk Super Duty-maskine med
armlæn, timetæller og store
hjul.
•

Kawasaki-motor med
overbevisende kraftoverkud
Beskrivelse
Kawasaki FR691 23 hk 48”

Pris ex.
moms

Pris incl.
moms

39.996,-

49.995,Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

RAPTOR SD

•
•
•
•
•
•
•

Klippebredde:
Motor:
Højderegulering:
Hastighed:
Hydrostater:
Brændstofkapacitet:
Dæk:

122 cm (48”)
Kawasaki FR 691 Series
Fodbetjent
12 km/t
Hydro-Gear ZT2800
11,3 liter
Trækhjul 20” Turf
Forhjul 13”

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

RAPTOR SD
•
•
•
•

Kraftigt klippebord i svejst stål.
Stål-forstærkning af klippebordets kant.
SmoothTrak styresystem med patenteret automatisk parkeringsbremse.
Lejehusene er i kraftigt aluminium med 1” aksler og lukkede kuglelejer
med ekstra forsegling.
• Luksussæde med god rygstøtte og armlæn.
• Forhjulsspindler i kraftigt stål med industri-kuglelejer.
• Elektrisk tilkobling af knivene.
• Timetæller
Ekstraudstyr:
• Lys-sæt, Flex Forks-forhjulsaffjedring, BIO-klipsæt, Motorafskærmning
og Styrstangs-forlængersæt
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

Kampagnepris!
•

VERDENS SMARTESTE LØFTE-SYSTEM

Kawasaki FR691 Premium motor

• Elektrisk løft af klipperen for let
adgang til klipperens underside.
•

Elektrisk højderegulering styres
fra betjeningspanelet.

•

Klipper med effektivt bagudkast.
Beskrivelse
Kawasaki FR691 23 hk 48”

Pris ex.
moms

Pris incl.
moms

54.396,-

67.995,-

Genialt elektrisk løftesystem for let adgang
til rengøring og service af klipperen
Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

RAPTOR FLIP-UP

•
•
•
•
•
•
•

Klippebredde:
Motor:
Højderegulering:
Hastighed:
Hydrostater:
Brændstofkapacitet:
Dæk:

122 cm (48” RD) BAGUDKAST
Kawasaki FR 691 Series
Elektrisk
11,3 km/t
Hydro-Gear ZT2800
11,3 liter
Trækhjul 20x8-10 Turf
Forhjul 11” Luftgummi-hjul

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

RAPTOR FLIP-UP
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Genialt elektrisk løftesystem for let adgang til rengøring og service af klipperen,
helt uden brug af værktøj!
Elektrisk højderegulering.
Elektrisk tilkobling af knivene.
Lejehusene er i kraftigt aluminium m. 1” aksler og lukkede kuglelejer med ekstra
forsegling.
Kraftigt klippebord i svejst stål med effektivt bagudkast.
Kraftig stål-forstærkning af klippebordets kant.
Luksussæde med god rygstøtte og armlæn.
Forhjulsspindler i kraftigt stål med industri-kuglelejer.
Ultra kompakt konstruktion gør det muligt at komme ind hvor pladsen er trang.
Nu med større 11” luftgummihjul for bedre terræn-egenskaber og øget komfort.
Ekstraudstyr:
LED lys-sæt, Flex Forks-forhjulsaffjedring, BIO-klipsæt, og Styrstangsforlængersæt.
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

•

Premium Kawasaki FR691 motor
med stort kraftoverskud

• Den kraftigste maskine i den
kompakte klasse
•

122 cm klipper med bagudkast

Bagudkast

Beskrivelse

Pris ex.
moms

Pris incl.
moms

Kawasaki FR691 23 hk 48” RD

55.996,-

69.995,-

Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

FASTRAK
•
•
•
•
•
•
•

Klippebredde:
Motor:
Højderegulering:
Hastighed:
Hydrostater:
Brændstofkapacitet:
Dæk:

122 cm (48” RD) BAGUDKAST
Kawasaki FR691V Series med 23 hk
Fodbetjent
Op til 13 km/t
Commercial Duty Hydro-Gear ZT3100
25,7 liter
Trækhjul 22” Turf
Forhjul 13” Smooth

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

FASTRAK
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kraftigt klippebord i svejst stål.
Optimeret bagudkast af det afklippede græs.
Kraftig stål-forstærkning af klippebordets kant.
Lejehusene er i kraftigt aluminium med 3/4” aksler og forseglede
kuglelejer.
Luksussæde med god rygstøtte og armlæn.
SmoothTrak styresystem med patenteret automatisk parkeringsbremse.
Hydrostater i absolut topkvalitet for præcise køreegenskaber og lang
levetid.
Sikkerhedspakke med styrtbøjle og sikkerhedssele giver sikker kørsel i
kuperet terræn.
Ekstraudstyr:
BIO-klipsæt, Flex Forks-forhjulsaffjedring, LED lys-sæt, Styrstangsforlængersæt.
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

• Bagudkast med optimeret udkast
• Stor Kawasaki FX691X motor
med 2 cylindre
•

Professionelle transmissioner

• Affjedret stå-plads

Beskrivelse
Kawasaki FX691X 48” RD

Pris ex.
moms

Pris incl.
moms

78.396,- 97.995,-

Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

SUPER S
•
•
•
•
•

Klippebredde:
Motor:
Højderegulering:
Hastighed:
Hydrostater/hjulmotorer:

122 cm (48”) RD - Bagudkast
Kawasaki FX691X
Håndtag
Op til 15 km/t
HydroGear 12 cc/ Parker TL0240

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

SUPER S
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftigt klippebord i svejst stål.
Kraftig stål-forstærkning af klippebordets kant.
Kraftige lejehuse med lukkede kuglelejer og ekstra forsegling.
Kawasaki FX691X Premium motor.
Affjedret førerplatform.
Bagudkast, som effektivt afleverer græsset.
Høj topfart og god komfort.
SmoothTrak styresystem.

Ekstraudstyr:
• Lys-sæt, Kop-holder, Sædeaffjedring, Affalds-beholder.
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

•

Bagudkast med optimeret udkast.

•

Stor Kawasaki FX850 motor med
27 hk.

• Professionelle Parker
transmissioner.
Bagudkast

Beskrivelse
Kawasaki FX850 27 hk 54” RD

Pris ex.
moms

Pris incl.
moms

79.996,- 99.995,-

Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

X ONE
•
•
•
•
•

Klippebredde:
Motor:
Højderegulering:
Hastighed:
Hydrostater/hjulmotorer:

•
•

Brændstofkapacitet:
Dæk:

138 cm (54”) RD - Bagudkast
Kawasaki FX850 Series
Fodbetjent
Op til 18 km/t
Parker unitized 12cc/ rev pump
38 liter
Trækhjul 24” Turf
Forhjul 13” Smooth

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

X ONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftigt klippebord i svejst stål.
Kraftig stål-forstærkning af klippebordets kant.
Kraftige lejehuse med lukkede kuglelejer og ekstra forsegling.
Kawasaki FX850 Premium motor.
Luksussæde med god rygstøtte og armlæn.
Bagudkast, som effektivt afleverer græsset.
Høj topfart og god komfort.
SmoothTrak styresystem med patenteret automatisk
parkeringsbremse.
Ekstraudstyr:
• Flex Forks-forhjulsaffjedring, El-hydraulisk højderegulering, Lys-sæt,
Sædeaffjedring, Styrstangs-forlængersæt.
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

• Høj topfart på 23 km/t
• Bagudkast i hele maskinens
bredde – helt unikt klippebord
fra Hustler
•

Modsat roterende kniv, sikrer
jævn fordeling af græsset

•

Lækkert komfortsæde med
justerbar affjedring
Beskrivelse

Pris ex.
moms

Pris incl.
moms

Kawasaki FX850 27 hk 60” RD

99.996,-

124.995,-

Bagudkast
Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

SUPER Z
• Klippebredde:

•
•
•
•

Motor:
Højderegulering:
Hastighed:
Hydrostater/hjulmotorer:

•
•

Brændstofkapacitet:
Dæk:

153 cm (60”) RD bagudkast –
markedets bedste i fuld bredde!
Kan også skaffes SD / Bio-klip.
Kawasaki FX850 Series m. 27 hk
Fodbetjent
23 km/t
Hydro-Gear PY 21cc
Parker TG hjul-motorer
45,4 liter
Trækhjul 24x12-12 Turf
Forhjul 13x6.5-8 Smooth
Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

SUPER Z
•
•
•
•

Lynhurtig maskine med høj topfart og fantastisk komfort.
Kawasaki FX850 Premium motor.
Luksussæde med justerbar affjedring, god rygstøtte og armlæn.
Bagudkast af det afklippede græs. Markedets absolut bedste med udkast
bagud i hele klipperens bredde.
• Kraftigt klippebord i svejst stål.
• Kraftig stål-forstærkning af klippebordets kant.
• Kraftige lejehuse med lukkede kuglelejer og ekstra forsegling.
• Sikkerhedspakke med certificeret Stogard styrtbøjle og sikkerhedssele.
• Simpelt og effektivt design.
Ekstraudstyr:
• Flex Forks-forhjulsaffjedring, El-hydraulisk højdereguleringssæt, Lyssæt, BIO-klipsæt (f. model m. sideudkast), Styrstangs-forlængersæt.
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

•

Vælg mellem 153 cm og 183 cm
klipper – begge med bagudkast

•

Pålidelig 3-cylindret Shibaura
diesel-motor

• God brændstoføkonomi og lave
driftsomkostninger

Beskrivelse

Pris ex.
moms

Pris incl.
moms

Shibaura 25 hk 60” RD

127.996,- 159.995,-

Shibaura 25 hk 72” RD

135.996,- 169.995,-

Bagudkast
Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

HUSTLER Z DIESEL
• Klippebredder:
•
•
•
•

Motor
Højderegulering
Hastighed
Hydrostater/hjulmotorer:

•
•

Brændstofkapacitet
Dæk

153 cm (60”) RD Bagudkast
183 cm (72”) RD Bagudkast
Shibaura 3- cyl. diesel
Fodbetjent
20 km/t
Hydro-Gear PY 21cc med Parker
TG hjul-motorer
54.5 liter
Trækhjul 24x12-12 Turf
Forhjul 13x6.5-6 Smooth

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

HUSTLER Z DIESEL
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kraftigt klippebord i svejst stål.
Kraftig stål-forstærkning af klippebordets kant.
Kraftige lejehuse med lukkede kuglelejer og ekstra forsegling.
Affjedret luksussæde med god rygstøtte og armlæn.
Ægte bagudkast, hvor den ene kniv roterer modsat de to andre, for perfekt
fordeling af det afklippede græs, i fuld bredde.
Høj topfart og god komfort.
Shibaura 3-cylindret dieselmotor med 25 hk og en fantastisk motorgang.
Motoren er monteret på tværs for bedre adgang til vedligeholdelse, samt en mere
kompakt konstruktion. Dette er en stor fordel ved manøvrering på steder, hvor
pladsen er trang.
Ekstraudstyr:
Flex Forks-forhjulsaffjedring, Grammer affjedret komfort-sæde, El-hydraulisk
højdereguleringssæt, Lys-sæt, Styrstangs-forlængersæt, Rotorblink-sæt, Træk-sæt
til redskaber.
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

KÆMPE NYHED FRA HUSTLER
BEMÆRK:
Markedsføres
endnu ikke i
Europa

• Hele 264 cm klippebredde
• Kan foldes ind til 203 cm i
transportstilling
•

Overvældende kapacitet til de
helt store områder

Beskrivelse
37 hk EFI Vanguard 104” RD

Pris ex. Pris incl.
moms
moms
* 249.995,-*
199.996,-

*) Prisindikation. Forhør om endelig pris og leveringssituation.

Den første Super 104 er sat i arbejde for en
kommune i Danmark og vi påregner at
modellen bliver en fast del af vores sortiment.

Dansk importør:

Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

SUPER 104
•
•
•
•
•

Klippebredde:
Motor:
Højderegulering:
Hastighed:
Hydrostater og hjulmotorer:

• Brændstofkapacitet:
• Dæk:

264 cm (104”) bagudkast
37 hk Vanguard Big Block
Hydraulisk
18 km/t
Danfoss DDC-20 pumpe med
Parker TG hjulmotor
44,3 liter
Trækhjul 26x12-12 Turf
Forhjul 15x6-6

Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

SUPER 104
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Unikt klippebord med opklappelige side-vinger, giver stor klippebredde på
hele 264 cm, samtidig med en kompakt transport-position, med vingerne
klappet op.
Kraftigt klippebord i svejst stål med forstærkning af klippebordets kant.
Bagudkast i hele klipperens bredde.
Kraftige lejehuse med lukkede kuglelejer og ekstra forsegling.
Affjedret luksussæde med god rygstøtte og armlæn.
Vangaurd Big Block EFI-motor.
SmoothTrak styresystem med patenteret automatisk parkeringsbremse.
HyperDrive Hydro System - Professionelle pumper og hjulmotorer.
Ekstraudstyr:
Premium Anti-Scalp-sæt, Advarselsblink, Lys-sæt, Styrstangsforlængersæt.
Dansk importør:
Dec. 2018. Der tages forbehold for ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Visse modeller er vist med ekstraudstyr.

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

Ekstraudstyr og detaljer

Kvalitetsmotorer med høj
ydelse fra Kawasaki

Patenteret parkeringsbremse
indbygget i styrstængerne

Specialværktøj til let skift af
knivene

Patenteret FlipUp system
(kun på Raptor FlipUp)

Kraftige klippeborde i svejst
stål på alle modeller

Stabil konstruktion med et
gennemprøvet design.

Gennemtænkt betjening med
alle funktioner lige ved
hånden.

Flex Forks-forhjulsaffjedring
kan monteres på alle
modeller.

Hustler LED lys-sæt kan
monteres på alle modeller

BIO-klipsæt kan tilkøbes til
alle modeller med sideudkast,
samt 48” bagudkast

El-hydraulisk højderegulering
til 54, 60 og 72”

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

Effektivt bagudkast på
48, 54, 60 og 72”

Dansk mportør:

ZTRApS

Kontaktoplysninger

Forhandler:

Dansk importør:

Ndr. Borremosevej 16 ● 9600 Aars ● Tlf. 4213 4213 ● hustler@ztr.dk ● www.ztr.dk

KEEP IT SIMPLE ● MAKE IT STRONGER

