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Un motoferăstrău ușor și eficient pentru utilizare generală, ideal pentru cei care caută un utilaj
foarte uşor de pornit şi de manevrat. Motorul X-Torq® vă oferă un consum redus de
combustibil și un nivel redus de noxe. Motoferăstrăul este echipat cu pompă de combustibil și
întrerupător cu revenire automată pentru o pornire mai uşoară.

X-TORQ®

AIR INJECTION

Furnizează un consum redus de
carburant şi un nivel al noxelor
mai mic decât orice prevedere a
normelor în vigoare.

Sistem centrifugal de curăţare al
aerului pentru o uzură redusă şi un
interval de service mărit.

FILTRU DE AER CU
SISTEM DE FIXARE RAPID

Facilitează curăţarea şi înlocuirea
filtrului de aer.

MÂNER POSTERIOR
ERGONOMIC

Confort mărit cu mânere cu
inserţii moi, pârghie de blocare a
acceleraţiei ergonomică şi mâner
asimetric.

Features
• Marcaje pentru doborâre în direcţia corectă.

• LowVib® menajează braele si mâinile utilizatorului.

• Comanda combinată şoc/stop

• Pompă de carburant proiectată pentru pornire
foarte uşoară

• Tensionarea lanului se face rapid și ușor
• Uşor de întreţinut datorită capacului cilindrului cu
deschidere rapidă

• Sigurană sporită, frâna de lan inerială activată

Technical data
Cilindree

40.9 cm³

Putere

1.5 kW

Turaţie maximă

9000 rpm

Volum rezervor

0.37 lit

Consum de carburant

652 g/kWh

Turaţie ralanti

2900 rpm

Bujie

Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A

Distanţa dintre electrozii bujiei
Cuplul maxim

0.5 mm
2 Nm/6300 rpm

Volum rezervor ulei

0.25 lit

Tip pompă ulei

Automată

Nivel vibraii echivalent (ahv, eq) mâner fată / spate

3.9/3.8 m/s²

Emisii de zgomot la urechea operatorului

102 dB(A)

Emisii zgomot

114 dB(A)

Pasul lanţului

3/8" LP

Dimensiune recomandată a şinei de ghidaj, min-max

35-40 cm / 14"-16"

Viteza lanţului la turaţie maximă

22.9 m/s

Chain speed at 133% of maximum engine power speed

30.5 m/s

Calibru de lanţ

0.05 "

Greutate (fără echipament de tăiere)

4.4 kg

ARTICLES

966 76 18-02

14" - 3/8" - CE - Europe, others
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