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Cub Cadet har snöslungor för alla situationer. De erbjuder bästa storlek och teknik för alla snöförhållanden. Enstegsmodeller för
regioner med mindre snöfall och små ytor, tvåstegsmodeller för medium till tung snö och de revolutionerande trestegsmodellerna
som tar sig igenom även packad och våt snö med lätthet.

Kärnan i 1X-Serien består av den robusta gummivalsen. Valsen röjer snön ända ner till marken.
Tack vare det ergonomiska handtaget, 2-vägs joysticken, strålkastaren och den bekväma
elstarten är detta lilla kraftpaket en högst komfortabel snöslunga i en kompakt design.

• LÄTT SNÖFALL
• SNÄLL MOT UNDERLAGET

• IDEALISK FÖR GÅNGVÄGAR OCH PORTÖPPNINGAR

THE RIGHT SOLUTION  
FOR ANY DEMAND!
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INNOVATIVE FUNCTIONS FOR FIRST CLASS PERFORMANCE CUB CADET

TRESTEGTVÅSTEG

S N Ö S L U N G O R



2X-serien tar bort snö med ett tvåstegssystem. I det första steget arbetar flera "X-treme" 
-segment, som är monterade i exakt rätt vinkel mot körriktningen, till och med genom hård 
och tätt packad snö genom att dra den in i skruven. Det andra steget är ett snabbt roterande 
impeller som kraftfullt kastar snön ut genom utkaströret.

• FÖR MEDIUM TILL TUNG SNÖ
• SNABB OCH EFFEKTIV SNÖRÖJNING

• IDEALISK FÖR UPPFARTER, TROTTOARER
OCH PARKERINGAR

• FÖR TUNG OCH VÅT SNÖ
• KRAFTFULL OCH TIDSBESPARANDE SNÖRÖJNING
• IDEALISK FÖR SNABB RÖJNING AV STORA YTOR

Den revolutionerande 3X-Serien med 3-stegs teknologi som är världsunikt designad
Cub Cadet. Som första steg matar ”X-treme” snöskruvarna i var sin ände snön till mitten
där den centrala ”X-treme” snöskruven tar vid i andra steget där snön skruvas in till
det tredje steget, impellern. Impellern kastar ut snön genom utkastaren med
kraft i önskad riktning.

DEN REVOLUTIONERANDE 3X SERIEN MED 3-STEGS TEKNOLOGI
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TVÅSTEG

TRESTEG

MER GENOM-
STRÖMMNING

TIDS-
BESPARING 

MYCKET ENKLARE
OCH SMIDIG
MANÖVRERING

25 % 30 %

1.STEG 2.STEG 3.STEG



OHV vintermotorer med stor bränsletank
Cub Cadet 4-taks OHV vintermotorer är speciellt utvecklade för låga temperaturer.
De ger låga utsläpp och är lätta att starta, även vid låga temperaturer. Den stora bränsle-
tanken gör det möjligt att jobba länge utan att fylla på med bränsle.

Elstart
230 volt elstart gör att du enkelt kan starta din snöslunga helt enkelt genom att ansluta den till 
ett eluttag. Allt du behöver göra är att trycka på startknappen så är du redo att köra.

Enhandsfattning
Det smarta kopplingslåset gör att både drivningen och snöskruven är inkopplad med
bara en hand. Detta ger möjligheten att ändra utkastrotation eller hastighet under drift.
Detta sparar mycket tid och gör arbetet mycket bekvämare.

Alla Cub Cadet snöslungor är gjorda av massivt stål och högkvalitativa komponenter. Alla tekniska funktioner och fördelar är premium
klassade och designade för många års hårt arbete. De följande tekniska detaljerna är bara några av många fördelar som gör det
enkelt och bekvämt att röja snö med Cub Cadet snöslungor.

Fingertoppsstyrning
Manövrera enkelt på snötäckta uppfarter, trottoarer och parkeringsplatser i alla former och 
storlekar. Zero-Turn servostyrningen för enkel manövrering på plats kan enkelt styras med 
fingertopparna. Allt detta hjälper dig att få jobbet gjort ännu snabbare och med ännu mindre 
ansträngning.

KEEP THE PATH 
TO YOUR HOME CLEAN AND CLEAR.
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Brytbultar
Brytbultarna länkar samman X-treme snöskruven med drivaxeln. Om snöskruven blir
blockerad går brytbultarna av för att skona vitala delar från att gå sönder. När en brytbult
går av stannar snöskruven för att förhindra att andra delar går sönder. Efter att brytbulten
är utbytt fungerar snöslungan som vanligt ingen. Brytbultarnas uppgift är att minimera
reparationskostnaderna för användaren.

Elvärmda handtag
Håll dina händer varma för att slutföra arbetet komfortabelt. För att aktivera handtagsvärmen,
tryck på omkopplaren till ON position. Handtagen kommer förbli varma och du kan arbeta
under de kallaste temperaturerna.

COOL BLUE släpskor
De revolutionerande ”Cool Blue” släpskorna glider på underlaget för bättre manövrering.
Det avancerade materialet är slitstarkt, rostar inte och repar inte underlaget. Avståndet från
marken till snöskäret regleras med släpskorna. För asfalt och släta underlag, ställ släpskorna
lågt. Ställ släpskorna på mitten eller högre vid användning på ojämna ytor och grus.

Skyffel
Praktiskt placerad vid bakänden av intagshuset sitter skyffeln för att enkelt och säkert
frigöra tilltäppt snö från utkastaren. 

Vallskär
Vallskären är monterade på båda sidor för att bryta ner höga snövallar. Detta ger bättre
prestanda och lättare arbetsförhållanden i djup snö.

Utkastare
På 2X Serien är utkastaren är extra hög och gjord i tålig plast. Den är rostfri, slagtålig och
optimalt anpassad för att kasta ut snö. 3X Serien använder högkvalitativa utkastare i stål. 
De är designade för att snön inte ska sätta sig och ge optimal utkastfunktion. Utkastrikt-
ning och höjd kan enkelt justeras från förarplats.

Arbetsbelysning (XS3-Series)
De nya kraftfulla LED-strålkastarna säkerställer maximal sikt hela tiden, vilket ger en säker 
och enkel snöröjning av trottoarer och uppfart även vid dålig sikt på morgonen eller vid 
skymmning. En annan fördel: när utkastaren vrids till ena sidan och blockerar en av de två 
strålkastarna, fortsätter den andra strålkastaren att belysa det annars skuggade området och 
ser till att du alltid vet vart du ska.
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3X Stålaccelerator snöskruvssystem
Den nya innovativa designen av snöskruven på 3X-Serien borrar
sig igenom snön med en central snöskruv. Den stöds av en
snöskruv på var sida som matar in snön mot mitten för att sedan
matas in till impellern som kastar ut snön genom utkastaren.

Den revolutionerande 3X-Serien från Cub Cadet tar sig igenom tuff och packad snö som en tunnelborrmaskin
genom ett berg. Det är i princip vad vårt nya snöskruvssystem gör. Den river inte och bryter ner snö utan
snarare borrar sig in och trycker in snön till nästa steg där impellern kastar snön långt bort från gångvägen.
En innovation från Cub Cadet.

TRESTEGS  
SNÖ-
SLUNGOR
3X-SERIEN

XS3 66 SWE

XS3 71 SWE

XS3 76 SWE

XS3 76 TDE

FUNKTIONER
..................................
REVOLUTIONERANDE
3-STEGS SYSTEM
..................................
UPP TILL 76 CM
ARBETSBREDD
..................................
FINGERTOPPSSTYRNING
..................................
58 CM INTAGSHÖJD
..................................
UTKASTARE I METALL
..................................
UTKASTRIKTNING
JUSTERAS BAKOM
KONTROLLPANELEN
..................................
BEKVÄM 230V ELSTART
..................................
CUB CADET 4-TAKTS OHV
MOTORER
..................................
ELVÄRMDA HANDTAG
..................................
ENHANDSFATTNING
..................................
ARBETSBELYSNING
..................................
COOL BLUE - SLÄPSKOR
I POLYMER
..................................
VALLSKÄR I STÅL
........................

Utkastare i stål
Utkastarröret på samtliga 3X-Seriens snöslungor är gjord av kraftigt
stål för att prestera under många år. Med den ställbara utkastarvin-
keln kan utkastslängden justeras för kastning upp till 18 meter.

Utkastkontroll
Ändra utkastrotationen bekvämt 200° från vänster till höger bakom
kontrollpanelen på nolltid. Även utkastvinkeln justeras från
kontrollpanelen. Handtagen tillåter enkel åtkomst och full kontroll 
hela tiden.

Balanssystem (XS3 76 TDE)

4. Transportposition: När spaken är
i transportläge höjs intagshuset från
marken så att det blir lättare att
flytta snöslungan när den inte är i
användning.

3. Grusposition: Använd denna
position när snöröjning sker på grus
för att förhindra att snöslungan tar
med sig gruset.

2. Normal snö: I detta läget tillåts
användaren att enkelt manövrera
snöslungan i normala snöförhållanden

1. Packad snö: Sätt spaken i ”packad
snö” läge så flyttas vikten till den
främre delen av snöslungan och den
pressas nedåt marken.

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

M
ot

or

4-takt OHV vinter motor Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³

Motoreffekt (kW / rpm) 7,8 / 3600 7,8 / 3600 7,8 / 3600 7,8 / 3600

Start Elstart 230 V + drag Elstart 230 V + drag Elstart 230 V + drag Elstart 230 V + drag

Tankvolym 4,8 l 4,8 l 4,8 l 4,8 l

Sn
ös

kr
uv

Arbetsbredd / Intagshöjd 66 cm / 58 cm 71 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm

Cool Blue släpskor
Kraftiga i polymer
– motverkar repor

Kraftiga i polymer
– motverkar repor

Kraftiga i polymer
– motverkar repor

Kraftiga i polymer
– motverkar repor

Snöskruvs diameter / material 30 cm / stål 30 cm / stål 30 cm / stål 30 cm / stål

Snöskruv
3-stegs, med Xtreme-

skruvsegment
3-stegs, med Xtreme-

skruvsegment
3-stegs, med Xtreme-

skruvsegment
3-stegs, med Xtreme-

skruvsegment

Impeller diameter 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Smörjnipplar underhållsfritt underhållsfritt underhållsfritt underhållsfritt

Dr
iv

 s
ys

te
m Servostyrning Fingertoppsstyrning Fingertoppsstyrning Fingertoppsstyrning Fingertoppsstyrning

Hastigheter 6 fram / 2 back 6 fram / 2 back 6 fram / 2 back 6 fram / 2 back

Däck
16" x 4,8", X-Trac  

vintermönstrat
16" x 6,5", X-Trac  

vintermönstrat
16" x 6,5", X-Trac  

vintermönstrat
Banddrift

Ut
ka

st
sy

st
em Utkastrotation 2-vägs spak / 200° 2-vägs spak / 200° 2-vägs spak / 200° 2-vägs spak / 200°

Utkastvinkel 2-vägs spak 2-vägs spak 2-vägs spak 2-vägs spak

Sä
ke

rh
et

 
&

 K
om

fo
rt Elvärmda handtag

Belysning 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W

Öv
ri

gt

Vikt (ca.)
116 kg /  

inkl. emballage 132 kg
118 kg /  

inkl. emballage 134 kg
120 kg /  

inkl. emballage 136 kg
125 kg /  

inkl. emballage 147 kg

Ljudtrycksnivå uppmätt LpA (dB) 89 90 90 91

Ljudnivå uppmätt LwA (dB) 99 100 100 101

Ljudnivå garanterad LwAg (dB) 101 102 102 103

Vibrationsvärde AHV Hand/Arm (m/s²) 5,0 5,0 5,0 5,0

Uncertainty Hand/Arm (m/s²) (K Factor) 1,5 1,5 1,5 1,5

Modellnummer 31AY5EVX603 31AY5EVY603 31AY5EVZ603 31AY7EVZ603

EAN

Pris* (20.990:- *) 19.995:- ** 22.990:- * (24.990:- *) 23.495:- ** 31.990:- *

 = Inkluderad – = Ej tillgänglig *Rekommenderat pris av tillverkaren **Kampanjpris t.o.m 191231 [ 7 ]
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FUNKTIONER
..................................
61 CM
ARBETSBREDD
..................................
53 CM
INTAGS-HÖJD
..................................
FINGERTOPPSSTYRNING
..................................
REGLERING AV UTKAST
FRÅN FÖRARPOSITION
..................................
BEKVÄM 230V ELSTART
..................................
CUB CADET 4-TAKTS 
OHV MOTOR
..................................
ELVÄRMDA HANDTAG
..................................
COOL BLUE SLÄPSKOR
..................................
VALLSKÄR I STÅL
..................................
ENHANDSFATTNING
..................................

Utkastkontroll
4-vägs joystick ger dig möjligheten att snabbt och enkelt ändra
riktningen och höjden på snön du kastar iväg, med en hand, så att
du sparar tid. Du kommer spendera mindre tid ute i kylan samtidigt
som du har full kontroll på vart snön hamnar.

X-trac däck
Däcken har det speciella X-Trac mönstret vilket ger ett perfekt
grepp i snön. Inget behov av snökedjor!

Cub Cadet 2X-seriens snöslungor klarar av de värsta snöstormarna. Kraftfulla Cub Cadet OHV motorer
med elstart, Zero-turn styrning och kraftiga snöskruvar gör att snöslungorna snabbt startar och utan
ansträngning arbetar sig igenom snön under de svåraste förhållanden. Den högeffektiva polymer utkastaren
och fingertoppsstyrningen gör snöslungan oerhört lätt att manövrera genom snö och is.

2X X-treme snöskruv 
Istället för en brytbult vid varje halva har ”Xtreme”-snöskruven en
brytbult på varje individuell ”Xtreme”-skruv. Detta för att skydda
snöslungan från överbelastning, vilket kan medföra dyra reparationer.
Snö och is hackas sönder av snöskruvens vassa skär innan den
matas in till impellern, som kastar ut snön genom utkastet.
Avancerad teknologi för bättre prestanda.

TVÅSTEGS 
SNÖ-
SLUNGOR
2X-SERIE 

XS2 61 SWE

MADE BY THE BEST 
TO HANDLE THE WORST.

Säkerheten först
Alla våra snöslungor är utrustade med ett fjäderbelagt fingerskydd,
som skyddar från skador och som fjädrar tillbaka när snön inte
passerar.
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XS2 61 SWE

M
ot

or

4-takt OHV vinter motor Cub Cadet 70, 208 cm³

Motoreffekt (kW / rpm) 4,0 / 3600

Start Elstart 230 V + drag

Tankvolym 2,0 l

Sn
ös

kr
uv

Arbetsbredd / Intagshöjd 61 cm / 53 cm

Cool Blue släpskor
Kraftiga i polymer

- motverkar repor på underlaget

Snöskruvs diameter / material 30 cm / stål

Snöskruv  2-stegs, med Xtreme-skruvsegment

Impeller diameter 30 cm

Smörjnipplar På snöskruvsaxel

Dr
iv

 s
ys

te
m Servostyrning Fingertoppsstyrning

Hastigheter 6 fram / 2 back

Däck 15" x 5", X-Trac vintermönstrat

Ut
ka

st
sy

st
em Utkastrotation 4-vägs-joystick / 200°

Utkastvinkel 4-vägs-joystick

Sä
ke

rh
et

 
&

 K
om

fo
rt Elvärmda handtag

Belysning 28 V / 28 W

Öv
ri

gt

Vikt (ca.) 84 kg / inkl. emballage 100 kg

Ljudtrycksnivå uppmätt LpA (dB) 88

Ljudnivå uppmätt LwA (dB) 98

Ljudnivå garanterad LwAg (dB) 100

Vibrationsvärde AHV Hand/Arm (m/s²) 5,0

Uncertainty Hand/Arm (m/s²)  
(K Factor) 1,5

Modellnummer 31BW53LR603

EAN

Pris* (15.695:- *) 13.595:- **

COOL BLUE släpskor
De revolutionerande ”Cool Blue” släpskorna
glider lätt på underlaget för bättre manövrering.
Det avancerade materialet är slitstarkt, rostar
inte och repar inte underlaget. Avståndet från
marken till snöskäret regleras med släpskorna.
För asfalt och släta underlag, ställ släpskorna
lågt. Ställ släpskorna på mitten eller högre vid
användning på ojämna ytor och grus.

4-vägs utkastkontroll
Justera kastlängden och riktningen bekvämt
med 4-vägs joysticken på manöverpanel även
under körning.

 = Inkluderad – = Ej tillgänglig *Rekommenderat pris av tillverkaren **Kampanjpris t.o.m 191231 [ 9 ]
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Joystick
Kasta snön i vilken riktning du vill med en enkel justering på
joysticken. Du spenderar mindre tid ute i kylan då du kontrollerar
vart snön ska kastas.

Elstart & och stora tydliga reglage
Den stora och lättillgängliga instrumentbrädan gör att man använder 
1X snöslungan bekvämt, även när du bär vinterhandskar och 230 volt 
elstarten säkerställer att du alltid får jobbet gjort oavsett de svåra 
temperaturer som kastas mot dig.

Högpresterande snöskruv
Den specialdesignade snöskruven rör sig enkelt genom lätt till
måttligt snöfall. Den skyfflar in snö genom inmatningshuset och
kastar ut genom utkastarröret i ett steg, samtidigt som den driver
snöslungan framåt. Snöskruven är gummiklädd för att skydda
underlaget.

1X-Serien har överlägsen kvalitet och prestanda i ett kompakt och användarvänligt format. Det ergonomiska
handtaget och det slagtåliga utkastarröret gör det enkelt att röja lätt till måttlig snö med fart och komfort.
Med den inbyggda strålkastaren jobbar man säkert även i mörker.

ENSTEGS 
SNÖSLUNGA
1X-SERIE

221 LHP

SMALL JOBS 
JUST GOT SMALLER.

FUNKTIONER
..................................
53 CM ARBETSSBREDD
..................................
33 CM INTAGSHÖJD
..................................
UTKASTROTATION 190°
..................................
CUB CADET OHV 
4-TAKTS MOTOR
..................................
ELSTART OCH DRAG-
START, ENKEL ATT STARTA 
ÄVEN MED VANTAR
..................................
VÄNDBARA 
GUMMIVALSAR
..................................
STRÅLKASTARE
..................................
BRÄNSLENIVÅINDIKATOR
..................................
VIKBART, ERGONOMISKT
HANDTAG
..................................
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221 LHP

M
ot

or

4-takt OHV vinter motor Cub Cadet 70, 208 cm³

Motoreffekt (kW / rpm) 3,9 / 3600

Start Elstart 230 V + drag

Tankvolym 1,9 l

Sn
ös

kr
uv

Arbetsbredd 53 cm 

Intagshöjd 33 cm

Skrapskär Polymer / vändbara

Snöskruvs material Förstärkt kraftig gummi

Snöskruvs system En-stegs

Snöskruvs diameter 23 cm

Dr
iv

 
sy

st
em Driv system Snöskruv

Däck 8" x 2", kullagrade

Ut
ka

st
sy

st
em Utkastrotation 2-vägs joystick / 190°

Utkastvinkel 2-vägs joystick

Sä
ke

rh
et

 
&

 K
om

fo
rt Oljepåfyllningsrör Utökad för enkel service

Belysning 12,8 V / 21 W

Öv
ri

gt

Vikt (ca.) 41 kg / inkl. emballage 46 kg

Ljudtrycksnivå uppmätt LpA (dB) 88

Ljudnivå uppmätt LwA (dB) 98

Ljudnivå garanterad LwAg (dB) 100

Vibrationsvärde AHV Hand/Arm (m/s²) 5,0

Uncertainty Hand/Arm (m/s²) (K Factor) 1,5

Modellnummer 31AR2T6D603

EAN

Pris* 7.990:- *

 = Inkluderad – = Ej tillgänglig *Rekommenderat pris av tillverkaren

Handskgrepp
Det extra stora
starthandtaget är
anpassad för att
användas med tjocka
handskar. En smart
detalj som särskiljer
denna premium 
snöslunga.

Nivåfönster 
Ger en klar och tydlig
information om hur
mycket bränsle som
finns kvar i tanken
utan att behöva skru-
va av tanklocket.

Ergonomiskt
handtag
Bekväm bygel för
kontroll av snöskru-
ven tillsammans med 
ett ergonomiskt 
utformat handtag.
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Bränslestabilisator „Easy-Run“
•  Snöslungor har en lång period då de inte används. Därför är 
detviktigt att använda bränslestabilisator. Bränslestabilisatorn binder 
vatten och skyddar systemet mot rostangrepp och korrosion.
• Volym: 250 ml

Mod. Nr.: 6012-V1-0045
Pris: 120:- *

Motorolja vinter
•   Vi rekommenderar vår vinterolja (SAW 5W–30) till alla Cub Cadet

snöslungor och åkgräsklippare som används på vintern.
•  Speciellt anpassad för låga temperaturer
•  Volym: 1000 ml

Mod. Nr.: 6012-V1-0040
Pris: 199:- *

Överdrag för snöslunga
• Passar alla Cub Cadet snöslungor
• Skyddande överdrag i vinyl
• UV-resistent och vattenavisande
• Mått 170 x 80 x 100 cm

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

Brytbultar
•   Brytbultarna används för att skydda snöslungan mot allvarliga 

skador på snäckväxeln och andra vitala delar. Set med 4 st bultar 
och låspinnar. (Passar 2X serien)

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

•   Brytbultarna används för att skydda snöslungan mot allvarliga 
skador på snäckväxeln och andra vitala delar. Set med 6 st bultar 
och låspinnar. (Passar 3X serien)

Mod. Nr.: 19A3101E603
Pris: 225:- *

Snöblad
•  Passar alla Cub Cadet 2X och 3X snöslungor
•  100 cm arbetsbredd
•  Förzinkad för lång livslängd
•  Vridbar höger – vänster
•  Fast attach snabbfästes system

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

•  Gummiskär som tillbehör till snöblad 396-004-678 Mod. Nr.: 396-005-678
Pris: 849:- *

TILLBEHÖR 
FÖR CUB CADET SNÖSLUNGOR

Få ut det mer av din snöslunga med snöblad. Perfekt för tunna lager med våt snö.
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Snöslunga 3-steg
• Snöslunga för XT Serien (Sidoutkast modeller)
• 107 cm arbetsbredd
• Levereras komplett med fästen och drivsystem

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

• Snöslunga för XT Serien (Bakutkast modeller)
• 107 cm arbetsbredd
• Levereras komplett med fästen och drivsystem

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

Snöblad
• 117 cm snöblad som passar alla LT seriens (700) traktorer.
• Justerbar fjäderbelastad ikörningssskydd
• Justerbar i 3 lägen (vänster, höger och mitten)
• Lyft och sänk från förarposition

Mod. Nr.: OEM-190-833
Pris: 5.550:- *

• 117 cm snöblad som passar LT och XT seriernas traktorer.
• Justerbar fjäderbelastad ikörningssskydd
• Justerbar i 3 lägen (vänster, höger och mitten)
• Lyft och sänk från förarposition

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

Gummiskär för snöblad

• Universal gummiskär för alla våra snöblad.
• Kan kapas i önskad längd. Skyddar underlaget.

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

Cub Cadet släpkärra
•  Lastkapacitet: 450 kg 
• Volym: 340 Liters 
• Mått: ca. L 190 / B 84 / H 74 cm  
• Vikt: 50 kg 
• Stora luftfyllda hjul: 16"

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

VINTERTILLBEHÖR 
FÖR CUB CADET TRÄDGÅRDSTRAKTORER

Använd din Cub Cadet trädgårdstraktor året runt med rätt tillbehör. Med ett frontmonterat snöblad eller snöslunga i kombination
med snökedjor och spridare är du förberedd för vinterns alla utmaningar.

* Rekommenderat pris av tillverkaren [ 13 ]
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Tire chains

För 20" x 8,0" däck inkl. adapter

För 20" x 8,0" däck. Med piggkedja/brodd.

Mod.-Nr.: 196-658-699
Pris: 1.495:- *

Mod.-Nr.: 2080010-B
Pris: 1.550:- *

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

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

För XT 22" x 9", 5" x 12" och 23" x 9", 5" x 12" däck Mod.-Nr.: 490-241-0025
Pris: 1.795:- *

Agridäck
Grovmönstrade bakdäck 18" x 9,5". Set består av 2 kompletta däck
med fälg. Passar alla åkgräsklippare med antingen 18" eller 20" 
bakdäck. Passar ej XT modeller med B-klippdäck (95 cm).

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

Tielbürger Frontmonterad Sopmaskin och tillbehör (RE = Krävs | OP = Tillval)

•  Frontmonterad sopvals, 120 cm 
Tillbehör för montering krävs. (RE, se nedan)

   Tillval rekommenderas (OP).

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

•  (OP) Uppsamlare för sopvals Mod.-Nr.: 196-604-000 
Pris: 5.490:- *

•   (RE) Snabbkopplingssystem med drivning –
   Tillbehör till frontmonterad sopvals 196-603-000

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

•  (RE) Monteringsdetaljer - bakutkastmodeller Mod.-Nr.: 196-610-000
Pris: 4.595:- *

•  (RE) Monteringsdetaljer - sidoutkastmodeller
   (upp till och inkluderat tillverkningsår 2017)

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

•   (RE) Drivlina - bakutkastmodeller Mod.-Nr.: 196-608-000
Pris: 4.800:- *

•   (RE) Drivlina - sidoutkastmodeller
   (upp till och inkluderat tillverkningsår 2017)

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

Tielbürger Premium Snöblad och tillbehör (RE = Krävs | OP = Tillval) 
•  Snöblad, 125 cm  

Tillbehör för montering krävs. (RE, se nedan)
   Tillval rekommenderas (OP).

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

•  (OP) Stödhjul till snöblad Mod.-Nr.: 196-607-000
Pris: 1.595:- *

• (RE) Snabbkopplingssystem utan drivning ––  
   Tillbehör till frontmonterad sopvals

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

•  (OP) Snabbkopplingssystem med drivning –
   Tillbehör till frontmonterad sopvals och snöblad

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

•  (RE) Monteringsdetaljer - bakutkastmodeller Mod.-Nr.: 196-610-000
Pris: 4.595:- *

•  (RE) Monteringsdetaljer - sidoutkastmodeller
(upp till och inkluderat tillverkningsår 2017)

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

* Rekommenderat pris av tillverkaren[ 14 ]



Cub Cadet bogserad spridare
• Spridbredd: 370 cm
• Volym behållare: 87 kg

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

Elspridare för XT Serien sidoutkast
• Lätt att installera tack vare FastAttach™ System
• Kan slås på/av från förarposition
• Volym behållare: 45 kg
• Passar XT Seriens sidoutkastmodeller

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

Bogserade spridare
• Volym behållare: 80 kg
• Vikt: 26 kg
• Spridbredd upp till: 365 cm
• Mått ca. L 109 / B 96,5 / H 104 cm

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

• Volym behållare 50 kg Mod. Nr.: 196-545-000
Pris: 3.295:- *

• Volym behållare: 39 kg
• Vikt ca. 8 kg
• Spridbredd upp till: 300 cm
• Mått ca. L 67,3 / B 67,3/ H 36,8 cm

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

Batteriladdare

• Batteriladdare, 1000 mA, 12 V
• Passar alla åkgräsklippare.

Mod. Nr.: 196-967-678
Pris: 750:- *

Lastplattform för XT traktorer sidoutkast
• Vikbar vertikalt och låsbar i position
• Enkel att installera tack vare FastAttach™ System
• Max. lastvikt: 36 kg
• Passar XT Seriens sidoutkastmodeller

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

Överdrag åkgräsklippare L / XL

• Storlek L: till små och mellanstora åkgräsklippare Mod. Nr.: 2024-U1-0003
Pris: 599:- *

• Storlek XL: till stora åkgräsklippare och till bakuppsamlarmodeller Mod. Nr.: 2024-U1-0004
Pris: 649:- *

Push Spridare

• Volym behållare: 23 kg Mod. Nr.: 190-701-000
Pris: 995:- *

• Volym behållare: 56 kg Mod. Nr.: 190-454A000
Pris: 3.595:- *

* Rekommenderat pris av tillverkaren [ 15 ]



Snökedjor
•  Snökedjor till Z1 Mod. Nr.: 490-241-0026

Pris: 1.695:- *

• Snökedjor till Z5 Mod. Nr.: 490-241-0036
Pris: 1.695:- *

Snöblad
• Snöblad till Z1 Mod. Nr.: 19B70044100

Pris: 14.995:- *

• Snöblad till Z5 Mod. Nr.: 59B30036150
Pris: 19.595:- *

TILLBEHÖR 
PRO SERIEN
Var inte rädd för den kalla säsongen och utnyttja din Cub Cadet ZERO-TURN genom att maximera den med de tillgängliga 
däckkedjorna och schaktbladet för att på ett säkert sätt rensa dina uppfart för snö och is.

* Rekommenderat pris av tillverkaren[ 16 ]
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Cub Cadet Hauler - kombikärra

Cub Cadet hauler-kärra med 400 kg
lastkapacitet

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

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

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

* Rekommenderat pris av tillverkaren

REJÄL LASTKAPACITET 
Testad att klara laster upp till 450kg och
kan enkelt lastas med jord, gräsklipp,
stenar, buskar och även sopor.

BEKVÄMT – VIKS IHOP FÖR ENKEL
FÖRVARING. VIKBARA SIDOR GÖR
FÖRVARINGEN ENKEL.
Vik ihop alla fyra sidor och förvara den
stående, så tar den 70% mindre plats i
ditt garage eller skjul, än en traditionell
släpkärra.

MÅNGSIDIG – MÅNGA ANVÄNDNING-
SOMRÅDEN.
ENKELT ATT LASTA MED SIDORNA
IHOPVIKTA
Ökad mångsidighet i platt läge; idealiskt
om man ska köra längre last som t.ex.
brädor.

HANDTAG OCH VERKTYGSHÅLLARE
TILL CUB CADET HAULER-KÄRRAN   
• Handtag med mjukt grepp
• Ger dig en portabel arbetsstation
• Snabb och enkel montering

VIKBARA SIDOPANELER 
Enkelt att vika ihop eller vika ut sidorna
efter olika behov.

CUB CADET HAULER
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ANTECKNINGAR
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*Betalningsalternativ i 
samarbete med Resurs Bank.
Kom in till din Cub Cadet
återförsäljare så ordnar vi
en förmånlig finansiering.

Europeiskt huvudkontor: 
MTD Products Aktiengesellschaft 
Industriestraße 23 • D-66129 Saarbrücken
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