Husqvarna Soff-Cut 150
Przecinarka spalinowa Husqvarna Soff-Cut 150 przeznaczona jest do użytku w budownictwie
mieszkaniowym i przemysłowym (mniej intensywne prace). Najlżejsza przecinarka spalinowa z
serii Soff-Cut, model 150, opracowana z myślą o łatwości i wygodzie pracy. Jej zalety to
opatentowana osłona tarczy tłumiąca hałas, dzięki czemu maszyna może być użytkowana w
dzielnicach mieszkaniowych. Osłona ta
niweluje również powstający pył, dzięki czemu przecinarka nadaje się do cięcia na sucho,
kontrolując powstające zanieczyszczenia, które można łatwo usunąć.

TECHNOLOGIA SOFF-CUT
(TM)

Husqvarna Soff-Cut to wyjątkowy,
opatentowany system cięcia
wylanego betonu. Technologia ta
umożliwia cięcie betonu po jednej
do dwóch godzin od zakończenia
pracy, zanim beton ostatecznie
stężeje. Husqvarna Soff-Cut(tm) to
najlepsze rozwiązanie,
minimalizujące ryzyko pojawienia
się niekontrolowanych pęknięć,
będące znacznym ułatwieniem, w

Features Husqvarna Soff-Cut 150
n Osłona tarczy obniżająca poziom hałasu i niwelująca
powstający pył.

n Nie brudzące i nie klejące się do betonu koła z
poliuretanu.

n Silnik 3,3 kW z cyklonowym filtrem powietrza.

n Składany przedni prowadnik.

n Mechaniczna regulacja głębokości cięcia.

n Składany uchwyt.
n Łatwy do uruchomienia silnik.

TECHNICAL SPECIFICATION

Producent silnika

Subaru

Specyfikacja silnika

Benzynowy Robin

Moc (Dane producenta)

3,2 kW / 4,3 KM

Obroty silnika

pos1:4000 obr/min

Cylindry

1

Liczba suwów

Silnik czterosuwowy

Pojemność cylindra

126 cm³

Średnica cylindra

58 mm / 2,28 cal

Skok tłoka w cylindrze

48 mm / 1,89 cal

Pojemność zbiornika paliwa

2,7 lit / 0,7 gal.

Rozrusznik

Mechaniczny

Chłodzenie silnika

Powietrze

Liczba pasów

1

Pojemność skokowa cylindra, l

126 lit

Poj. zbiornika oleju, l

0,6 lit

Prędkość obrotowa

3800 obr/min

Tarcza diamentowa, maks.

152,4 mm / 6 "

Maks. głębokość cięcia, mm

30 mm / 1,18 cal

Regulacja głębokości cięcia

Manual

Sterowanie tarczą

Ręczny

Średnica wału tarczy

19,05 mm / 0,75 cal

Kołnierz tarczy

76,2 mm / 3 "

Obroty wału tarczy

3800 obr/min

Oś przód

19,05 mm / 0,75 cal

Średnica tylnej osi

19,05 mm / 0,75 cal

Uchwyty

Bez regulacji

Rozmiar kół podstawowych

Średnica zewnętrzna: 76,2 Szerokość koła: 76,2 Średnica wewnętrzna: 0 mm / Średnica zewnętrzna: 3 Szerokość koła: 3 Średnica
wewnętrzna: 0 "

Rozmiar kół drugorzędnych

Średnica zewnętrzna: 76,2 Szerokość koła: 76,2 Średnica wewnętrzna: 0 mm / Średnica zewnętrzna: 3 Szerokość koła: 3 Średnica
wewnętrzna: 0 "

Ciężar
Ciężar z opakowaniem
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys

39,46 kg / 87 funty
41,28 kg / 91 funty
1727,2x482,6x850,9 mm / 68x19x33,5 cal

Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)

99 dB(A)

Ciśnienie akustyczne

84 dB(A)

Poziom wibracji, Aeq

7,9 m/s²

