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Cub Cadet-snøfreserprogrammet. Den beste størrelsen og teknikken for alle snøforhold. En en-trinns modell for regioner med
lite snøfall og små områder, 2-trinns modeller for middels til tung snø og de revolusjonerende 3-trinns modellene som til og med 
trekker gjennom fullpakket og våt snø med letthet.

Kjernen i 1X-serien består av en robust og forsterket gummirulle. Rullen fjerner snøen helt 
under bruk. Takket være det ergonomiske håndtaket for fjernkontroll av utløserutløpet, 
arbeidslys og til og med en elektrisk start. Vil denne kompakte maskinen levere den høyeste 
komforten.

• LETT SNØFALL
• BRA MOT UNDERLAGET

• IDEELL FOR INNKJØRSLER OG FORTAU

THE RIGHT SOLUTION  
FOR ANY DEMAND!
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2X-serien fjerner snø med et totrinns system. I det første trinnet jobber mange "X-treme" 
-segmenter, montert i nøyaktig rett vinkel mot kjøreretningen, til og med gjennom hard og tett 
pakket snø ved å trekke den inn i skruen. Det andre trinnet er et raskt roterende løpehjul som 
kraftig kaster snøen ut gjennom kanalen.

• FOR MIDDELS OG TUNG SNØ
• HURTIG OG EFFEKTIV SNØRYDDING
• IDEELL FOR INNKJØRSLER, FORTAU

OG PARKERING

• FOR TUNG OG VÅT SNØ
• KRAFTIG OG TIDSPARENDE SNØRYDDING

• IDEEL FOR RYDDING AV STORE OVERFLATER

Den revolusjonerende 3X-serien med 3-trinns teknologi unikt designet av
Cub Cadet. Som et første trinn mater "X-treme" mateskruene i hver ende av snøen til 
midten hvor den sentrale "X-treme" mateskruen tar over i det andre trinnet der snøen er 
skrudd fast til det tredje trinnet, skovlhjulet. Skovlhjulet kaster snøen gjennom utkastet 
med kraft i ønsket retning.

DE REVOLUSJONERENDE 3X SERIEN MED 3-TRINNS TEKNOLOGI
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OHV vintermotorer med stor drivstofftank
Cub Cadet 4-takts OHV vintermotorer er spesielt utviklet for lave temperaturer.
De gir lave utslipp og er enkle å starte, selv ved lave temperaturer. Den store drivstofftanken 
gjør det mulig å jobbe lenge uten å fylle på drivstoff.

Elstart
Den 230 volt elektriske starten lar deg starte snøfreseren din ganske enkelt kobler den til en 
stikkontakt. Alt du trenger å gjøre er å trykke på startknappen, og du er klar til å gå.

Enhåndsgrep
Den smarte koblingslåsen betyr at både drivenheten og snøskruen er koblet med bare en 
hånd. Dette gir muligheten til å endre trekkrotasjon eller hastighet under drift.
Dette sparer mye tid og gjør arbeidet mye mer behagelig.

Alle Cub Cadet snøfresere er laget av solid stål og høy kvalitet komponenter. Alle tekniske funksjoner og fordeler er førsteklasses
vurdert og designet for mange års hardt arbeid. Følgende tekniske detaljene er bare noen av de mange fordeler som gjør det
enkelt og praktisk å rydde snø med Cub Cadet snøfresere.

Fingerkontroll
Bruk enkelt på snødekte innkjørsler, fortau og parkeringsplasser i alle former og størrelser. 
Nullomdrevet servostyring for enkel betjening på stedet kan bare kontrolleres med fingert-
uppene. Alt dette vil hjelpe deg å få jobben gjort raskere og med enda mindre anstrengelse

KEEP THE PATH 
TO YOUR HOME CLEAN AND CLEAR.
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Skjæreboltene
Skjærboltene forbinder "Xtreme Auger" -segmentene med drivakselen. Hvis ett "Xtreme Au-
ger" -segment blokkerer, vil skjærbolten til dette spesielle segmentet fungere som et vurdert 
bruddpunkt, som forhindrer andre vendende deler i å bryte. Etter å ha skiftet ut skjærbolten, 
er snøfreseren klar til bruk igjen. Dette forlenger maskinens livssyklus og reduserer vedlike-
holds- og reparasjonskostnader til et minimum.

Elektrisk oppvarmede håndtak
Hold hendene varme for å fullføre arbeidet komfortabelt. Trykk på ON-bryteren for å aktivere 
håndtakets varme. Håndtakene vil holde seg varme, og du kan jobbe under de kaldeste 
temperaturene.

COOL BLUE glidesko
De revolusjonerende COOL BLUE glideskoene glir langs overflater for bedre manøvrerbarhet. 
Det avanserte materialet som holder lenge, vil ikke ruste eller etterlate merker på kjøremåten. 
Plassen mellom barberingsplaten og bakken kan justeres ved å heve eller senke glideskoene. 
For tett snørydding, f.eks. plasser dem i en lav posisjon på en jevn innkjørsel fra betong eller 
asfalt. Bruk den midtre eller høye posisjonen når området som skal ryddes er ujevnt. Velg høy 
posisjon når du bruker grus

Skyffel
Praktisk plasert på baksiden av freserhuset sitter skyffelen for enkelt og sikkert kunne fjerne 
tilstoppet snö i utkastaren.

Drivskjær
Drivskjærene som er montert på begge sider av skruehuset, bryter dype snøbanker bort og 
lar dermed snøfreseren gå gjennom selv de tyngste drivene. Bedre ytelse og enklere arbeid 
i ekstrem dyp snø.

Utkastare
Utløpsrøret i 2X-serien er laget av høykvalitets polymer. Alle snøfresere i 3X-serien er 
utstyrt med slitesterke, faste stålrenner. De er begge svært motstandsdyktige, noe som 
sikrer en optimal utkast av snø. Snøkastretningen og kastelengde kan justeres enkelt fra 
instrumentbordet.

ARBEIDSLYS (XS3-Serien)
De nye kraftige LED-to-frontlyktene sikrer maksimal synlighet til enhver tid, og sikrer sikker 
og enkel snøfjerning av fortau og innkjørsel selv under dårlig sikt om morgenen eller i mørke 
nattetid. En annen fordel: når utløpsrøret helt vendes til den ene siden som blokkerer en av de 
to lyskasterne, fortsetter den andre lyskasteren med å belyse det ellers skyggelagte området, 
og sørge for at du alltid vet hvor du skal.
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3X Stålaksellerator snöskruessystem
Den innovative designen til skruesystemet vårt gjør at det sentrale 
elementet i skruen kan bore seg dypt ned i snøen mens du følger 
kjøreretningen. Det støttes av to flankerende skrueelementer på ven-
stre og høyre -siden, som beveger snøen mot sentrum. Herfra skyves 
snøen og isen til det vertikale løpehjulet og drives frem og bort..

The innovative design of our auger system allows the central element of the auger to drill itself deep into 
the snow, while following the drive direction. It is supported by two flanking auger elements on the L.H. and 
R.H. side, which move the snow towards the center. From here the snow and ice is pushed to the vertical 
impeller and propelled out and away.

TRE-TRINNS  
SNØFRESERE
3X-SERIEN

XS3 66 SWE

XS3 71 SWE

XS3 76 SWE

XS3 76 TDE

FUNKSJONER
..................................
REVOLUSJONERENDE 
3-TRINNESYSTEM
..................................
OPP TIL 76 CM
ARBEIDSBREDDE
..................................
FINGERKONTROLL
..................................
58 CM INNTAK HØYDE
..................................
UTKASTARE I METAL
..................................
UTKAST RETNING 
JUSTERT BAK 
KONTROLLPANELET
..................................
KOMFORTABEL 230V 
ELEKTRISK START
..................................
CUB CADET 4-TAKTS 
OHV MOTORER
..................................
ELEKTRISK OPP-
VARMEDE HÅNDTAK
..................................
ENHÅNDSGREP
..................................
ARBEIDSLYS
..................................
COOL BLUE - MEIER
I POLYMER
..................................
VALSESKJÆR I STÅL
........................

Utkast i stål
Utkast-kanalene på alle våre 3X-serie snøfresere er laget av holdbart 
massivt stål som sikrer en pålitelig og lang levetid. Fjernkontrollen
utkast lar deg justere kastehøyde og avstand fra like i nærheten til 18 
meters avstand.

Fjernkontroll
Roter enkelt 200 ° dreibart utløpskanal, eller juster kastet
avstand mens du bruker 3X snøfreseren. Håndtakene gir enkel 
tilgang og full kontroll til enhver tid.

Balansesystem (XS3 76 TDE)

4. Transportstilling: I denne stilling 
er skruehuset løftet opp fra bakken i å 
flytte uten å ripe opp fortau.

3. Grusposisjon:  Bruk dette stilling 
når snørydding skjer på grus å hindre 
snøfreseren tar med grusen.

2. Normal snö: Denne stillingen lar 
brukeren enkelt manøvrere enheten 
under normale snøforhold.

1. Pakket snö: Ta spaken i "pakket 
snø" -stilling, og vekten blir flyttet til 
fronten av snøfreseren og presser 
denne mot bakken.

ONE STEP AHEAD
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XS3 66 SWE XS3 71 SWE XS3 76 SWE XS3 76 TDE

M
ot

or

4-takts OHV vintermotor Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³

4-takts OHV Motorkraft (kW / o / min) 7,8 / 3600 7,8 / 3600 7,8 / 3600 7,8 / 3600

Start Elstart 230 V + rekyl Elstart 230 V + rekyl Elstart 230 V + rekyl Elstart 230 V + rekyl

Tankkapasitet 4,8 l 4,8 l 4,8 l 4,8 l

M
at

e 

Arbeidsbredde / Høyde på inntak 66 cm / 58 cm 71 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm

Cool Blue meier
Sterk i polymer
- forhindrer riper

Sterk i polymer
- forhindrer riper

Sterk i polymer
- forhindrer riper

Sterk i polymer
- forhindrer riper

Mate diameter / material 30 cm / stål 30 cm / stål 30 cm / stål 30 cm / stål

Mate 
3-trinns, med Xtreme 

skruesegment
3-trinns, med Xtreme 

skruesegment
3-trinns, med Xtreme 

skruesegment
3-trinns, med Xtreme 

skruesegment

Impeller diameter 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Smørenipler vedlikeholdes fritt vedlikeholdes fritt vedlikeholdes fritt vedlikeholdes fritt

Dr
iv

sy
st

em

Servostyring Fingerkontroll Fingerkontroll Fingerkontroll Fingerkontroll

Hastigheter 6 frem / 2 bakover 6 frem / 2 bakover 6 frem / 2 bakover 6 frem / 2 bakover

Hjul
16" x 4,8", X-Trac  

vinter mønstret
16" x 6,5", X-Trac  

vinter mønstret
16" x 6,5", X-Trac  

vinter mønstret
Banddrift

Ut
ka

st
su

st
em Utkast rotasjon håndtak / 200° håndtak / 200° håndtak / 200° håndtak / 200°

Utkast vinkel 2-veis joystick 2-veis joystick 2-veis joystick 2-veis joystick

Si
kk

er
he

t 
&

 K
om

fo
rt Elektrisk oppvarmede håndtak

Hovedlys 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W

An
dr

e

Vekt (ca.)
116 kg /  

inkl. emballasje 132 kg
118 kg /  

inkl. emballasje 134 kg
120 kg /  

inkl. emballasje 136 kg
125 kg /  

inkl. emballasje 147 kg

Lydtrykknivå målt LpA (dB) 89 90 90 91

Målt lydnivå LwA (dB) 99 100 100 101

Lydnivå garantert LwAg (dB) 101 102 102 103

Vibrasjonsverdi AHV Hånd / arm (m/s²) 5,0 5,0 5,0 5,0

Usikkerhet Hånd / arm (m/s²) (K Factor) 1,5 1,5 1,5 1,5

Modellnummer 31AY5EVX603 31AY5EVY603 31AY5EVZ603 31AY7EVZ603

EAN

Pris* 19.290.- * 21.590:- * 23.590:- * 29.590:- *

 = Inkludert – = Ikke tilgjengelig *Veiledende pris av produsenten [ 7 ]
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FUNKSJONER
..................................
61 CM
ARBEIDSBREDDE
..................................
53 CM
INNTAK HØYDE
..................................
FINGERKONTROLL
..................................
UTKAST RETNING 
JUSTERT BAK 
KONTROLLPANELET
..................................
KOMFORTABEL 230V 
ELEKTRISK START
..................................
CUB CADET 4-TAKTS 
OHV MOTOR
..................................
ELEKTRISK OPP-
VARMEDE HÅNDTAK
..................................
COOL BLUE MEIER
..................................
VALSESKJÆR I STÅL
..................................
ENHÅNDSGREP
..................................

Utkastkontroll
4-veis joystick gir deg muligheten til raskt og enkelt å endre retning 
og høyde på snøen du kaster, med en hånd og sparer tid. Du vil 
bruke mindre tid ute i kulda mens du har full kontroll over hvor snøen 
havner.

X-trac Hjul
Dekkene har det spesielle X-Trac-mønsteret som gir et perfekt grep 
i snøen. Ingen behov for snøkjeder!

Cub Cadet 2X-serien snøfresere står av de verste snøstormer. Kraftig Cub Cadet OHV-motor med elektrisk 
start, null-sving styring og kraftige snöskruer gjør snøfreserne raske og tar seg uanstrengt gjennom snøen 
under de vanskeligste forhold. Den høye ytelsen, polymer utkaster,og fingertuppstyring gjør snøfreseren 
utrolig lett å manøvrere gjennom snø og is.

2X X-treme Mate  
I stedet for en bruddbolt på hver halvdel, har "Xtreme" mateskrue
en bruddbolt på hver "Xtreme" skrue. Dette er for å beskytte snø-
freseren mot overbelastning, noe som kan føre til dyre reparasjoner.
Snø og is blir knust av en skarp mateskrue før den mates inn i pump-
ehjulet, som kaster snøen ut utkastet.
Avansert teknologi for bedre ytelse.

TO-TRINNS 
SNØFRESERE
2X-SERIE 

XS2 61 SWE

MADE BY THE BEST 
TO HANDLE THE WORST.

Sikkerhet først
Alle snøfreserne våre er utstyrt med en fjærbelagt fingerbeskytter,
som beskytter mot skader og fjærer tilbake når snøen ikke passerer.
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XS2 61 SWE

M
ot

or

4-takts OHV vintermotor Cub Cadet 70, 208 cm³

4-takts OHV Motorkraft (kW / o / min) 4,0 / 3600

Start Elstart 230 V + rekyl

Fuel capacity 2,0 l

M
at

e 

Arbeidsbredde / Høyde på inntak 61 cm / 53 cm

Cool Blue meier
Kraftiga i polymer

- motverkar repor på underlaget

Mate diameter / material 30 cm / stål

Mate  2-trinns, med Xtreme-skruvsegment

Impeller diameter 30 cm

Smørenipler På snöskruvsaxel

Dr
iv

sy
st

em Servostyring Fingerkontroll

Hastigheter 6 frem / 2 bakover

Hjul 15" x 5", X-Trac vinter mønstret

Ut
ka

st
su

st
em Utkast rotasjon 4-veis joystick / 200°

Utkast vinkel 4-veis joystick

Si
kk

er
he

t 
&

 K
om

fo
rt Elektrisk oppvarmede håndtak

Hovedlys 28 V / 28 W

An
dr

e

Vekt (ca.) 84 kg / inkl. emballasje 100 kg

Lydtrykknivå målt LpA (dB) 88

Målt lydnivå LwA (dB) 98

Lydnivå garantert LwAg (dB) 100

Vibrasjonsverdi AHV Hånd / arm (m/s²) 5,0

Usikkerhet Hånd / arm (m/s²)  
(K Factor) 1,5

Modellnummer 31BW53LR603

EAN

Pris* 13.590:- *

Cool Blue meier
De revolusjonerende "Cool Blue" meiene glir lett
på bakken for bedre manøvrering. Det avanserte
materialet er holdbart, ruster ikke og riper ikke i
overflaten. Avstanden fra bakken til snöskjæret
styres av meiene. For asfalt og glatte overflater,
sett meiene lavt. Sett meiene i midten eller høy-
ere i bruk på ujevne overflater og grus.

4-trinns utkastkontroll
Juster kastlengden og retningen praktisk med 
4-veis styrespak på kontrollpanelet, selv mens 
du kjører..

 = Inkludert – = Ikke tilgjengelig *Veiledende pris av produsenten [ 9 ]
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Joystick
Kast snøen i hvilken retning du vil med en enkel justering av joy-
sticken. Du bruker mindre tid ute i kulda når du sjekker hvor snøen 
skal kastes.

Elektrisk start og store klare kontroller
Det store og lett tilgjengelige instrumentbordet gjør det enkelt å
bruke 1X snøfreseren, selv når du bruker vinterhansker, og den 230 
volt elektriske starten sikrer at du alltid får gjort jobben uavhengig av 
kulde.

High Performance Mate 
Den spesialdesignede snøskruen beveger seg lett gjennom lett til 
moderat snøfall. Den skyver snø gjennom fôringshuset og skyter 
gjennom ejektorrøret i ett trinn, mens du skyver snølungen fremover. 
Snøskruen er dekket av gummi for å beskytte overflaten.

1X-serien har overlegen kvalitet og ytelse i et kompakt og brukervennlig format. Det ergonomiske
håndtaket og det slagfaste utkastrøret gjør det enkelt å fjerne lett til moderat snø med hastighet og komfort.
Med den innebygde lykten jobber du trygt selv i mørket.

EN-TRINNS 
SNØFRESERE
1X-SERIE

221 LHP

SMALL JOBS 
JUST GOT SMALLER.

FUNKSJONER
..................................
53 CM ARBEIDSBREDDE
..................................
33 CM INNTAK HØYDE
..................................
UTKAST ROTASJON 190°
..................................
CUB CADET OHV 
4-TAKTS MOTOR
..................................
ELEKTRISK OG REKYL-
STARTER, LETT Å STARTE 
SELV MED HANSKER
..................................
REVERSIBEL
GUMMIVALSE 
..................................
UTKASTER
..................................
TANK INDICATOR
..................................
ERGONOMISK
HÅNDTAK
..................................
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221 LHP

M
ot

or

4-takts OHV vintermotor Cub Cadet 70, 208 cm³

4-takts OHV Motorkraft (kW / o / min) 3,9 / 3600

Start Elstart 230 V + rekyl

Tankkapasitet 1,9 l

M
at

e 

Arbeidsbredd 53 cm 

Innmatingshøyde 33 cm

Skrapeskjær Polymer / reversibel

Snøskrue materiale Forsterket sterk gummi

Snøskrue  system En-trinns

Snøskrue  diameter 23 cm

Dr
iv

-
sy

st
em Drivsystem Mate 

Hjul 8" x 2", kulelager

Ut
ka

st
sy

st
em Utkast rotasjon 2-veis joystick / 190°

Utkast vinkel 2-veis joystick

Si
kk

er
he

t 
&

 K
om

fo
rt Oljepåfyllingsrør For enkel service

Hovedlys 12,8 V / 21 W

An
dr

e

Vekt (ca.) 41 kg / inkl. emballasje 46 kg

Lydtrykknivå målt LpA (dB) 88

Målt lydnivå LwA (dB) 98

Lydnivå garantert LwAg (dB) 100

Vibrasjonsverdi AHV Hånd / arm (m/s²) 5,0

Usikkerhet Hånd / arm (m/s²) (K Factor) 1,5

Modellnummer 31AR2T6D603

EAN

Pris* 7.290:- *

 = Inkludert – = Ikke tilgjengelig *Veiledende pris av produsenten

Hanskegrep
Det ekstra store 
starthåndtaket er 
tilpasset bruk med 
tykke hansker. En 
smart funksjon som 
skiller denne premium 
snøfreser.

Drivstoff-
nivåindikator 
Gir tydelig og tydelig 
informasjon om hvor 
mye drivstoff som er 
igjen i tanken uten å 
måtte skru av 
drivstoffdekselet.

Ergonomisk 
håndtak
Praktisk håndtak for 
kontroll av snøskruen 
sammen med et 
ergonomisk designet 
håndtak.
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Drivstoffstabilisator „Easy-Run“
•  Snøfresere har en lang periode når de ikke er i 
bruk. Derfor er det viktig å bruke drivstoffstabilisator. 
Drivstoffstabilisatoren binder vann og beskytter systemet 
mot rost og korrosjon.
• Volum: 250 ml

Mod. Nr.: 6012-V1-0045
Pris: 125:- *

Motorolja vinter
•  Vi anbefaler vinteroljen vår (SAW 5W-30) til alle Cub Cadet 
snøfresere og slåmaskiner som brukes om vinteren.
•  Spesielt tilpasset for lave temperaturer
•  Volum: 1000 ml

Mod. Nr.: 6012-X1-0040
Pris: 199:- *

Trekk for snøfresere
• Passer alle Cub Cadet snøfresere
• Beskyttelsestrekk i vinyl
• UV-bestandig og vannavstøtende
• Mål 170 x 80 x 100 cm

Mod. Nr.: 2024-U1-0005
Pris: 549.- *

Brytebolter 
•  Brytebolter brukes til å beskytte snøfreseren til alvorlig skade på 
snekkegear og andre vitale deler. Sett med 4 bolter og låsepinner

Mod. Nr.: 7011-M6-0010
Pris: 199:- *

Snøskjær
•  Passer alle Cub Cadet 2X og 3X snøfresere
•  100 cm arbeidsbredde
•  Sinkbelagt for lang levetid
•  Roter høyre - venstre
•  Fast festesystem

Mod. Nr.: 396-004-678
Pris: 6.595:- *

•  Gummiskär som tilbehør til snøskjær 396-004-678 Mod. Nr.: 396-005-678
Pris: 849:- *

TILBEHØR 
FOR CUB CADET SNØFRESERE

Få mer ut av snøfreseren din med et snøskjær for tung våt snø eller beskytt investeringen din mot støv, regn og snø
med et vinyltrekk for snøfresere
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Snøfresere 3-steg
• Snøfresere för XT Serien (Sideutkastmodeller)
• 107 cm arbeidsbredde
• Leveres komplett med braketter og drivsystem

Mod. Nr.: 19A40024100
Pris: 15.995:- *

• Snøfresere for XT Serien (Bakutkastmodeller)
• 107 cm arbeidsbredde
• Leveres komplett med braketter og drivsystem

Mod.-Nr.: 19A40045OEM 
Pris: 15.995:- *

Snøskjær
• 117 cm Snøskjær som passer alle LT seriens (700) plentraktorer.
• Justerbar fjærbelastet ikörningssskydd
• Justerbar i 3 stillinger (venstre, høyre og midt)
• Løft og senk fra førerens stilling

Mod. Nr.: OEM-190-833
Pris: 5.295:- *

• 117 cm snøskjær som passar LT og XT seriernas plentraktorer.
• Justerbar fjærbelastet ikörningssskydd
• Justerbar i 3 stillinger (venstre, høyre og midt)
• Løft og senk fra førerens stilling

Mod.-Nr.: 19A30017OEM
Pris: 4.995:- *

Gummi for Snøskjær

• Universal gummi til alle våre snøskjær.
• Kan kuttes til ønsket lengde. Beskytter underlaget.

Mod. Nr.: 196-718-678
Pris: 695- *

Cub Cadet släpkärra
•  Lastekapasitet: 450 kg 
• Volum: 340 Liters 
• Mål: ca. L 190 / B 84 / H 74 cm  
• Vekt: 50 kg 
• Store luftfylte hjul: 16"

Mod.-Nr.: 19A40036100
Pris: 4.795:- *

VINTERTILBEHØR 
FOR CUB CADET PLENTRAKTORER

Bruk din Cub Cadet plentraktor året rundt med riktig tilbehør. Med en frontmontert Snøskjær eller i kombinasjon snøfresere
med snøkjeder og spreder er du forberedt på vinterens utfordringer.

* Veiledende pris av produsenten [ 13 ]
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Kjettinger

For 20" x 8,0" Hjul inkl. adapter Mod.-Nr.: 196-658-699
Pris: 1.495:- * 

For 18" x 9,5" Hjul inkl. adapter Mod.-Nr.: 196-898-699
Pris: 2.095:- *

For XT 18" x 8,5" Hjul Mod.-Nr.: 490-241-0021
Pris: 1.795:- *

For XT 22" x 9", 5" x 12" og 23" x 9", 5" x 12" Hjul Mod.-Nr.: 490-241-0025
Pris: 1.795:- *

Agridekk
Grovt mønstrede bakhjul 18 "x 9,5". Sett består av 2 komplette hjul
med felg. Passer til alle klippere med enten 18 "eller 20" bakhjul. 
Passer ikke XT-modeller med B-dekk (95 cm).

Mod.-Nr.: 196-721A678
Pris: 2.595:- *

Tielbürger Frontmontert feier og tilbehør (RE = Påkrevd | OP = Valgfritt)
•  Frontmontert feier, 120 cm 

Tilbehør for montering er påkrevd. (RE, se nedenfor)
    Alternativ anbefales (OP).

Mod.-Nr.: 196-603-000
Pris: 18.495:- *

•  (OP) Collector for feier Mod.-Nr.: 196-604-000 
Pris: 5.490:- *

•   (RE) Hurtigkoblingssystem med drivenhet -
    Tilbehør til frontmontert feier 196-603-000

Mod.-Nr.: 196-602-000
Pris: 2.750:- *

•  (RE) Mont.deler - bak utladnings modeller Mod.-Nr.: 196-610-000
Pris: 4.595:- *

•  (RE) Monterings - sideutkast modeller
    (til og med produksjonsår 2017)

Mod.-Nr.: 196-611-000
Pris: 4.595:- *

•   (RE) Drivlinje - bakutkastsmodeller Mod.-Nr.: 196-608-000
Pris: 4.800:- *

•   (RE) Drivlinje - sideutkast modeller
    (til og med produksjonsår 2017)

Mod.-Nr.:196-609-000
Pris: 4.800:- *

Tielbürger Premium Snøskjær og tilbehør (RE = påkrevet | OP = Valgfritt) 
•  Snøskjær, 125 cm  

Tilbehør for montering er påkrevd. (RE, se nedenfor)
    Alternativ anbefales (OP).

Mod.-Nr.: 196-606-000
Pris: 7.595:- *

•  (OP) Støttehjul for Snøskjær Mod.-Nr.: 196-607-000
Pris: 1.595:- *

• (RE) Hurtigkoblingssystem uten drivenhet -
    Tilbehør til frontmontert snøskjær

Mod.-Nr.: 196-601-000
Pris: 1.295:- *

•  (OP) Hurtigkoblingssystem med drivenhet -
    Tilbehør til frontmontert feier og Snøskjær

Mod.-Nr.: 196-602-000
Pris: 2.750:- *

•  (RE) Mont.deler - bak utladnings modeller Mod.-Nr.: 196-610-000
Pris: 4.595:- *

•  (RE) Monterings - sideutkast modeller
    (til og med produksjonsår 2017)

Mod.-Nr.: 196-611-000
Pris: 4.595:- *

* Veiledende pris av produsenten[ 14 ]



Cub Cadet Slepespredere
• Spredebredde: 370 cm
• Volum beholder: 87 kg

Mod.-Nr.: 196-542-000
Pris: 4.995:- *

Elspreder for XT Series sideutkast
• Lett å installere takket være FastAttach™ System
• Kan slås av og på fra førerens stilling
• Volum beholder: 45 kg
• Passer til XT-serien utkastmodeller

Mod. Nr.: 19A30028100
Pris: 4.995:- *

Slepespreder
• Volum beholder: 80 kg
• Vekt: 26 kg
• Spredebredde op til: 365 cm
• Mål ca. L 109 / B 96,5 / H 104 cm

Mod. Nr.: 196-036-000
Pris: 5.495:- *

• Volum beholder 50 kg Mod. Nr.: 196-545-000
Pris: 3.295:- *

• Volum beholder: 39 kg
• Vekt ca. 8 kg
• Spredebredde op til: 300 cm
• Mål ca. L 67,3 / B 67,3/ H 36,8 cm

Mod. Nr.: 196-031B000
Pris: 1.495:- *

Batterilader

• Batterilader, 1000 mA, 12 V
• Passer alle plentraktorer.

Mod. Nr.: 196-967-678
Pris: 795:- *

Lasteplattform for XT-traktorer med sideutkast
• Sammenleggbar vertikalt og låsbar i posisjon
• Lett å installere takket være FastAttach™ System
• Maks. lastevekt : 36 kg
• Passer for XT Serien med sideutkast

Mod. no.: 19A30029100
Pris: 2.695:- *

Trekk for plentraktorer L / XL

• Størrelse L: for små og mellomstore plentraktorer Mod. Nr.: 2024-U1-0003
Pris: 599:- *

• Størrelse XL: for store plentraktorer og til bakuppsamlarmodeller Mod. Nr.: 2024-U1-0004
Pris: 649:- *

Skyvespredere

• Volum beholder: 23 kg Mod. Nr.: 190-701-000
Pris: 995:- *

• Volum beholder: 56 kg Mod. Nr.: 190-454A000
Pris: 3.595:- *
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Kjettinger
•  Kjettinger til Z1 Mod. Nr.: 490-241-0026

Pris: 1.695:- *

• Kjettinger til Z5 Mod. Nr.: 490-241-0036
Pris: 1.695:- *

Snøskjær
• Snøskjær til Z1 Mod. Nr.: 19B70044100

Pris: 14.995:- *

• Snøskjær til Z5 Mod. Nr.: 59B30036150
Pris: 19.595:- *

TILBEHØR 
PRO SERIEN
Ikke vær redd for den kalde årstiden og dra nytte av din Cub Cadet ZERO-TURN ved å maksimere den med de tilgjengelige kjettinger 
og snøskjær for trygt å rydde oppkjørselen for snø og is.

* Veiledende pris av produsenten[ 16 ]
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Cub Cadet Hauler - kombikärra

Cub Cadet hauler-Tilhenger med 400 kg
lastekapasitet

Mod.-Nr.: 19B40026100R
Pris: 5.495:- *

Håndtak Mod.-Nr.: 19A40027OEM
Pris: 1.490:- *

Verktøyholder Mod.-Nr.: 19A40030OEM
Pris: 795:- *

* Veiledende pris av produsenten

STOR LASTKAPASITET 
Testet for å håndtere belastninger opp 
til 450 kg og kan lett lastes med jord, 
gressklipp, steiner, busker og til og med 
søppel.

KOMFORTABELT - SAMMENLEGGBARE 
SIDER GJØR DET ENKELT Å LAGRE.
Brett alle fire sidene sammen og oppbevar 
den stående, så den tar opp 70% mindre 
plass i garasjen eller skuret ditt enn en 
tradisjonell tilhenger.

ALLSIDIG - MANGE APPLIKASJONER. 
ENKEL Å SETTE INN MED SIDENE 
BRETTET
Økt allsidighet i flat stilling; ideelt hvis du 
skal kjøre lengre belastninger som f.eks 
-brett.

HÅNDTAK OG VERKTØYHOLDERE FOR 
CUB CADET HAULER  
• Håndtak med mykt grep
• Gir deg en bærbar arbeidsstasjon
• Rask og enkel montering

SAMMENLEGGBARE SIDEPANELER 
Lett å folde eller brette sidene for ulike 
behov.

CUB CADET HAULER
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