Husqvarna K 1260
Niektóre z zadań wymagają wyjątkowo dużej mocy. Husqvarna K 1260 to
prawdziwa wytwórnia mocy, oferująca imponującą moc 5,8 kW, dzięki czemu
najcięższe zadania wykonywane są szybko i skutecznie. Stosowana wraz z wózkiem
KV 970 sprawdza się w pracy na drogach. Ponadto wózek pomaga użytkownikowi
w pełni skupić się na zadaniu.

DUŻA MOC PRZY
MNIEJSZYM ZUŻYCIU
PALIWA

SmartCarb™, zintegrowany
automatyczny system kompensacji
spadku przepustowości filtra,
pozwala zachować dużą moc i
zmniejsza zużycie paliwa.

MNIEJSZE ZUŻYCIE

Mniejsze zużycie dzięki pasowi
napędowemu z hermetyczną
obudową, chroniącą go przed
pyłem.

CIĘCIE BLISKO ŚCIAN
I PODŁÓG

BEZOBSŁUGOWY FILTR
POWIETRZA

Możliwe dzięki odwracanemu
ramieniu tnącemu.

Filtr należy regularnie sprawdzić i
wymienić wyłącznie w sytuacji, gdy
użytkownik zauważy spadek mocy.

Features Husqvarna K 1260
n Pas napędowy z hermetyczną obudową chroniącą go
przed pyłem wolniej się zużywa i umożliwia cięcie
bliżej ścian i podłóg.
n Spowalniacz tarczy
n Nasz dwustopniowy system odśrodkowego
oczyszczania powietrza i pojedynczy filtr papierowy
zwiększają trwałość produktu i wydłużają okresy
między czyszczeniami filtra.
n Mniejsza ilość drgań na uchwycie przecinarki to
większy komfort i dłuższy czas pracy.

n EasyStart ułatwia rozruch dzięki redukcji sprężania w
cylindrze.
n Nasz zintegrowany automatyczny system kompensacji
spadku przepustowości filtra pozwala zachować dużą
moc przez cały okres użytkowania filtra powietrza.
n Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, rzadziej wymaga
napinania i wydłuża okresy międzyobsługowe.
n Regulacja przepływu wody umożliwia pełną kontrolę
nad pyłem, a także sprawia, że praca jest łatwiejsza i
wydajniejsza.

TECHNICAL SPECIFICATION

Silnik
Pojemność cylindra
Moc silnika
Pojemność zbiornika paliwa
Jałowe obroty

Chłodzony powietrzem silnik dwusuwowy
118,8 cm³
5,8 kW
1,25 lit / 42,3 fl oz
2700 obr/min

Drgania, przedni uchwyt

3,3/3,6 m/s²

Drgania, tylny uchwyt

3,5/4,1 m/s²

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)
Średnica tarczy
Maks. głębokość cięcia
Ciężar (bez urządzenia tnącego)

103 dB(A)
117 dB(A)
350/400 mm / 14/16 "
125/145 mm / 5/6 "
13,7/14,4 kg / 30,2/31,7 funty

