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Husqvarna PT26D
Rider op diesel buffelt door
Met de PT26D frontmaaier heeft Husqvarna een nieuwe troef in handen. Dit nieuwe topmodel borduurt voort
op de bekende Rider-serie. Grootste verandering: een dieselmotor.

W

ie de Riders kent, zal versteld
staan van de PT26D. Het is voor
de professional geen frontmaaiertje meer voor erbij, maar een volwassen
machine die de strijd aankan met de bekende
professionele frontmaaiers. Hij is compact,
sterk, wendbaar en ergonomisch. De PT staat
op de komende Demo-Dagen in Papendal,
maar wij hebben daar niet op gewacht en
maaiden alvast een veldje.

een stabiel gevoel en een korte draaicirkel van
40 cm. Wel zwenkt de achterwagen uit in een
bocht, oppassen dus langs muren en hagen.
De 250/50-10 Trelleborg banden hebben een
H-profiel. Achterin ligt een stille driecilinder
Perkins-Shibaura dieselmotor van 19,7 kW (26
pk) die 18 km/h haalt. Tussen stoel en motor
zit de radiator en onder de stoel een 40 liter
dieseltank.

Maaien
Stuur
Heeft de Rider ProFlex 21 nog een gewone
stuurkolom, bij de PT zit het stuur aan een
arm. Eenmaal neergeploft in de luchtgeveerde
stoel haal je het stuur naar je toe. Je zit dan
niet op de machine maar als het ware in de
machine. De maaier heeft gecontroleerde
vierwielaandrijving en stuurbekrachtiging.
Bij sturen draait de hele achteras. Dit geeft

Leuk detail is het starten. Je draait de knop
om en na enige seconden voorgloeien start
de motor vanzelf. Met de rechterhak haal je
de parkeerrem eraf. Verder zit er rechts een
pedaal voor vooruit en een voor achteruit, en
links een elektronische sper. De rechterconsole
is duidelijk met een joystick voor het maaidek, rode knop voor de aftakas, een gashendel,
12 V aansluiting en wat schakelaars voor licht

en hydrauliek. Naast de aftakas, die gemakkelijk bereikbaar is via een luik in het voetendek, zitten ventielen voor bijvoorbeeld een
bladblazer of sneeuwschuif.
Het 155 cm brede combidek (mulching en
breed achterlossen) is van 5,8 mm gestanst
staal. Diepte-instelling via de grote zwenkwielen gaat eenvoudig traploos via een spindel.
Ook voor achterover hellen van het maaidek
is er een spindel. Belangrijk bij mulchen is
dat je niet meer dan een derde van de graslengte afmaait. Verder kun je het dek 10 cm
naar links verhangen en voor onderhoud 90
graden kantelen door slechts twee hendels los
te halen. De PT26D is met 155 cm dek vanaf
20.000 euro, excl. BTW, te koop. Er is ook een
132 cm breed maaidek leverbaar, dit scheelt
500 euro. Optie is een straatkit met verlichting en zwaailamp.
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