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IMPRESSIE

De Rider Collect 320Ts AWD 

heeft alles in zich om een 

klassieker te worden. Voor de 

verzamelaar is deze Husqvarna 

nu al te koop: profiteer ervan.

C ollect staat in het Engels voor verza-
melen. Dat doet deze frontmaaier 
op een bijzondere manier: met een 
snelle vijzel tussen het maaidek en 

de opvangbak. Husqvarna noemt deze vijzel 
de ACTech. De vullingsgraad die de Rider 
Collect op deze manier bereikt, maakt 
indruk: de bak is tot aan de nok toe vol. En 
dat met een dichtheid waar je u tegen zegt. 
Vergeleken met een luchtstroom heeft een 
vijzel als voordeel dat die aan het eind het 
gras ook nog goed verspreidt. Daardoor 
wordt de bak mooi egaal gevuld. Elk hoekje 
wordt benut – vooral als het gras kort en 
droog is. Bij wat langer en vochtiger gras is 
de verdeling minder egaal, maar nog steeds 

 Collectors
item

Tekst en foto’s Henk BeunkHUSQVARNA RIDER COLLECT 320 Ts     AWD

Motor B&S tweecilinder 
Motortype Endurance V-Twin
Motorvermogen 14,6 kW (20 pk)
Aandrijving hydrostatisch op vier wielen 
Maaibreedte 112 cm
Maaidektype combi met drie messen
Maaihoogte 25 – 75 mm
Inhoud opvangbak 300 liter 
Bandenmaat 16x6.5-8   
Gewicht 328 kg
Prijs 8.204 euro, excl. btw

TECHNIEK RC 320Ts AWD
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De achterwielen staan minder breed dan de voor-
wielen. Daardoor is er relatief weinig insporing. 
Het bumpertje onderaan is tevens contragewicht.

Met de grote hendel laat je het maaidek zakken, met 
de kleine stel je de maaihoogte in. Met het kleine 
knopje in het rondje schakel je de vijzel in of uit.

Het maaidek is vrij makkelijk rechtop te zetten en 
dan vlot te reinigen. In de opening middenonder komt 
bij het neerklappen de vijzel naar binnen.

De draaicirkel komt in de buurt van die van een zero-
turnmaaier. De besturing is bekrachtigd en de achter-
as is (net als het maaidek) pendelend bevestigd.

De bezinetank is van doorzichtig plastic waardoor je 
bij het opstappen aan de zijkant kunt zien, hoeveel 
brandstof er nog in zit. 

Het uiteinde van de vijzel verdeelt het gras in de bak 
en stuwt het gras op. Daardoor gaat er meer in dan je 
op grond van de 300 liter vermoedt. 

RIDER COLLECT IN ’T KORT
 Opvangen en mulchen met één machine 
 Risico op verstopping is klein 
 Hoge efficiëntie van de opvangbak

 Geen hooglosser
 Maximale maaibreedte 112 cm

goed. De perswerking van de vijzel doet daar 
nog een schepje bovenop. Er zit meer gras in 
de bak dan dat je op grond van de inhoud 
van 300 liter vermoedt. Op een middelgroot 
gazon scheelt dat een paar keer rijden naar 
de stortplek. Daarbij is het goed te weten dat 
de Rider Collect geen hoog losser is. 
Voor de hovenier heeft de RC het voordeel 
dat hij met zijn geringe afmetingen (het 
maaidek is inclusief de rand 110 of 120 cm 
breed) vlot op een aanhanger past. De lengte 
is 240 cm. Husqvarna zou kunnen overwegen 
ook het 122 cm dek aan te bieden, omdat de 
RC het 112 cm dek goed aan kan.
 
Twee in een
De filosofie achter de RC is in de eerste 
plaats een probleemloos transport van het 
gras tussen maaidek en opvangbak. Het 

transport via een luchtstroom wil nog wel 
eens stagneren als het gras vochtig, lang en/of 
het kanaal vervuild is. De luchtstroom mist 
dan kracht. 
Een vijzel heeft dat probleem niet, omdat 
de geforceerde aanpak altijd afvoert. Via een 
druk op een knop is de V-snaaraandrijving 
van de vijzel uit te schakelen. Hij voert dan 
geen gras meer af, waardoor de drie messen 
aan het mulchen slaan. Dat gaat volgens 
Husqvarna prima met het combidek, omdat 
het gestanst is: het heeft geen lasnaden of 
hoeken waar zich gras kan ophopen. Ander-
zijds zegt Husqvarna ook eerlijk dat het mul-
chen vooral goed gaat als het gras relatief 
kort en droog is. Maar in het geval van nat 
en/of lang gras kun je de vijzel aanzetten en 
het weer gewoon opvangen. 
De vleugels aan de mesuiteinden zijn relatief 

bescheiden, omdat ze geen zware luchtstroom 
hoeven te genereren. Het is voldoende dat ze 
het gras naar het begin van de vijzel brengen. 
Daardoor ervaar je de machine ook als relatief 
stil: Husqvarna meldt als LpA-waarde (bij het 
oor) 85 dB en als LwA-waarde (voor de omge-
ving) 100 dB. Mocht de vijzel onverhoopt 
verstopt raken, dan is hij na het kiepen van 
de bak via een lange pen met de hand te 
draaien.

Praktisch ontwerp
De RC staat net als de andere Riders met de 
voorwielen op een breder spoor dan met de 
achterwielen. Dat gaat insporing en mosvor-
ming tegen en geeft een egaler maaibeeld. 
Het dek van 112 cm steekt inclusief de stoot-
rand aan weerszijden zo’n 8 cm buiten de 
banden uit. Bij het dek van 103 cm is dat 

maar 4 cm. Daar is niets mis mee, maar bij 
het dek dat 112 cm breed maait, heb je wat 
meer speelruimte. Het zicht op de voorkant 
van het maaiwerk is goed. Het dek is makke-
lijk te ontgrendelen en dan iets naar voren 
te trekken. Vervolgens kun je het rechtop 
zetten en makkelijk reinigen. Via een tweede 
ontgrendeling is het dek ook in zijn geheel 
te verwijderen. 
Aan het toolframe, zoals Husqvarna het 
noemt, is dan een scala aan hulpstukken te 
bevestigen, waarvan de rolbezem het meest 
tot de verbeelding spreekt. Er past ook een 
schuifje aan. De vierwielaangedreven versie 
met de 20 pk motor heeft voor dat werk de 
voorkeur. De tweewielaangedreven versie 
heeft 18 pk. Aan de trekhaak aan de achter-
zijde passen onder andere een tweewielig 
kiepertje, een veger met opvangbak, een 

grindhark, een verticuteerder, een beluchter 
en verschillende strooiers. De wielaandrijving 
bedien je met twee pedalen. Dat gaat over 
het algemeen wat soepeler dan met een 
kantel pedaal. De s in de typeaanuiding staat 
voor stuurbekrachtiging. De 318 heeft die 
niet. Rond de achterkant van de RC zit een 
stootbeugel – voor het geval dat. Starten kan 
de RC zonder choke. Die is er dan ook niet.

Het prijskaartje
Inclusief de hydrostatische vierwielaandrijving 
en exclusief btw kost de Rider Collect 320Ts 
AWD 7.107 euro. In de versie met tweewiel-
aandrijving is dat 5.702 euro. Dat lijkt niet 
niet al te veel, maar daar komt de prijs voor 
het maaidek nog bij op. Kies je voor het dek 
van 103 cm dan komt er 913 euro bij en in 
het geval van 112 cm is dat 1.098 euro. 

Onder normale omstandigheden heb je de 
vierwielaandrijving niet nodig. Die is vooral 
aantrekkelijk op een licht glooiend terrein 
of op een talud. Of als je zoals een hovenier 
in het oosten  van ons land onder de zoden 
woont en het dak op moet. 

DE RIDER COLLECT 320Ts AWD VAN HUSQVARNA IN DETAILS


