
Husqvarna K 970 Chain
Przecinarka spalinowa Husqvarna K 970 Chain oferuje wyjątkową głębokość

cięcia aż do 390 mm z jednej strony. Może także wykonywać otwory o wymiarach

zaledwie 11 cm x 11 cm, doskonale radząc sobie z nieregularnymi kształtami.

Idealnie sprawdza się przy dostosowywaniu otworów na okna i drzwi, gdy trzeba

unikać zachodzenia na siebie cięć w narożach.

ERGONOMICZNE I

ŁATWE CIĘCIE
Niewielki ciężar, ergonomiczny

uchwyt i niski poziom drgań

zapewniają wydajne cięcie przy

mniejszym obciążeniu

użytkownika.

DUŻA MOC PRZY

MNIEJSZYM ZUŻYCIU

PALIWA

SmartCarb™, zintegrowany

automatyczny system kompensacji

spadku przepustowości filtra,

pozwala zachować dużą moc i

zmniejsza zużycie paliwa.

LEKKA I MOCNA

Lekka, kompaktowa i mocna

maszyna o doskonałym stosunku

mocy do ciężaru.

MAŁE ZUŻYCIE PALIWA I

NISKI POZIOM EMISJI

SPALIN

Wyjątkowa technologia X-torq®

silnika zwiększa moc i zmniejsza

zużycie paliwa nawet o 20% w

porównaniu z konwencjonalnymi

silnikami dwusuwowymi.



Features Husqvarna K 970 Chain

n Filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie

w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy.

n Nasz rozrusznik w zasadzie nie wymaga konserwacji

dzięki zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami i

wytrzymałej lince.

n Regulacja przepływu wody umożliwia pełną kontrolę

nad pyłem, a także sprawia, że praca jest łatwiejsza i

wydajniejsza.

nMożliwość wykonywania otworów o rozmiarach

zaledwie 11x11 cm.

nNasz zintegrowany automatyczny system kompensacji

spadku przepustowości filtra pozwala zachować dużą

moc przez cały okres użytkowania filtra powietrza.

n Nasz zabezpieczony przed zanieczyszczeniami

rozrusznik z zamkniętymi hermetycznie sprężyną

zwrotną i łożyskiem koła pasowego w zasadzie nie

wymaga konserwacji. Ponadto wyposażony jest w

wytrzymałą linkę.

nMniejsza ilość drgań na uchwycie przecinarki to

większy komfort i dłuższy czas pracy.

n Łańcuch można napiąć w prosty sposób bez użycia

narzędzi.

nNasz silnik X-Torq® wytwarza mniej zanieczyszczeń i

zużywa mniej paliwa, zapewniając większą moc.

n EasyStart ułatwia rozruch dzięki redukcji sprężania w

cylindrze.

TECHNICAL SPECIFICATION

Silnik Chłodzony powietrzemsilnik dwusuwowy

Pojemność cylindra 93,6 cm³

Moc silnika 4,8 kW

Pojemność zbiornika paliwa 1 lit / 33,8 fl oz

Jałoweobroty 2700obr/min

Drgania uchwytuprzedniego 3,6m/s²

Drgania uchwytu tylnego 2,3m/s²

Poziomciśnienia akustycznego przy uchuoperatora 103dB(A)

Gwarantowanamoc akustyczna (Lwa) 116dB(A)

Długośćprowadnicy 350mm /14 cal

Maks. głębokość cięcia,mm 390mm /15 cal

Ciężar (bez paliwa) 9,5 kg / 20,9 funty


