
Husqvarna K 970 Rescue
Nasza przecinarka ratownicza o największej mocy została stworzona z myślą o

ratownictwie i pracach porządkowych. Chromowana osłona tarczy jest dobrze

widoczna w dymie i strumieniu wody, a elektroniczny układ zapłonowy zapewnia

niezawodny, szybki rozruch w sytuacjach awaryjnych. To model stosowany i

sprawdzony przez strażaków na całym świecie.

ERGONOMICZNE I
ŁATWE CIĘCIE
Niewielki ciężar, ergonomiczny

uchwyt i niski poziom drgań

zapewniają wydajne cięcie przy

mniejszym obciążeniu

użytkownika.

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA
RÓŻNYCH WRZECION
Dwustronna tuleja umożliwia

użycie tarcz o otworze zarówno

20 mm, jak i 25,4 mm.

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.



Features Husqvarna K 970 Rescue

n Długa praca bez przestojów

nMałe zużycie paliwa i niski poziom emisji spalin

n Filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie

w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy.

nMniejsze zużycie dzięki pasowi napędowemu z

hermetyczną obudową, chroniącą go przed pyłem.

n Nasz rozrusznik w zasadzie nie wymaga konserwacji

dzięki zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami i

wytrzymałej lince.

n Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, rzadziej wymaga

napinania i wydłuża okresy międzyobsługowe.

n Pas napędowy z hermetyczną obudową chroniącą go

przed pyłem wolniej się zużywa i umożliwia cięcie

bliżej ścian i podłóg.

n Nasz dwustopniowy system odśrodkowego

oczyszczania powietrza i pojedynczy filtr papierowy

zwiększają trwałość produktu i wydłużają okresy

między czyszczeniami filtra.

n Specjalnie zaprojektowany uchwyt rozrusznika,

przystosowany do obsługi w grubych rękawicach.

nW sytuacjach awaryjnych umożliwia bieganie,

chodzenie i wspinanie się z maszyną.

n Zapewnia widoczność w dymie i strumieniu wody, co

ułatwia utrzymanie kontroli nad przecinarką.

nNasz silnik X-Torq® wytwarza mniej zanieczyszczeń i

zużywa mniej paliwa, zapewniając większą moc.

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.

n EasyStart ułatwia rozruch dzięki redukcji sprężania w

cylindrze.

nMożliwe dzięki odwracanemu ramieniu tnącemu.

nMniejsza ilość drgań na uchwycie przecinarki to

większy komfort i dłuższy czas pracy.

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 3,7m/s²

Drgania uchwytu tylnego 4,5m/s²

Poziomciśnienia akustycznego przy uchuoperatora 104dB(A)

Gwarantowanamoc akustyczna (Lwa) 114dB(A)

Średnica tarczy 350mm /14 cal

Maks. głębokość cięcia,mm 125mm /5 cal

Średnicawrzeciona,mm 25,4mm /1 cal

Ciężar (bez paliwa) 11kg / 24,2 funty


