Husqvarna K 760 OilGuard
Oletko joskus kohdannut väärän öljy-polttoaineseoksen tai öljytyypin aiheuttamia
moottorivaurioita? Ainutlaatuinen OilGuard-teknologiamme auttaa estämään
tällaiset vauriot. Optinen tunnistusjärjestelmä valvoo laitetta ja pienentää sen
käyntinopeutta havaitessaan ongelmia, mikä alentaa ylläpitokustannuksia. Siksi
laite sopii hyvin vuokrakäyttöön.

OILGUARD

Ainutlaatuinen optinen
tunnistusjärjestelmä estää väärästä
polttoaine-öljyseoksesta tai
öljytyypistä aiheutuvan
moottorivaurion.

OILGUARD-TOIMINTO
KYTKETTÄVISSÄ
POIS PÄÄLTÄ

Voit käyttää tavanomaista
kaksitahtiöljyä, kun poistat
OilGuard-toiminnon käytöstä:
vedä OilGuard-painike ulos
takakahvasta.

OPTIMOITU MOOTTORIN
SUORITUSKYKY

Optimoitu moottorin
suorituskyky tehokkaan
sylinterirakenteen, digitaalisen
sytytysjärjestelmän ja X-Torqmoottoriteknologian ansiosta.

HELPPO KÄYNNISTYS

Helppo käynnistys kaasuttimen,
sylinterin, digitaalisen
sytytysjärjestelmän sekä ilman- ja
paineenpoistoventtiilin
ainutlaatuisen rakenteen ansiosta.

Sovellukset Husqvarna K 760 OilGuard
n Tärinä on alle 2,5 m/s2 leikkurin kahvoissa, mikä
parantaa käyttömukavuutta ja pidentää
työskentelyjaksoja.
n Kevyt ja tehokas
n Pitkät huoltovälit
n Suodatin tarvitsee tarkistaa ja vaihtaa ainoastaan
silloin, jos teho laskee.
n Helposti vaihdettava teräsuojuksen asento
n Suuri teho ja pieni polttoaineenkulutus
n Vähemmän lietettä ja pieni vedenkulutus
n Monta teräholkkikokoa
n X-Torq®-moottori vähentää päästöjä, pienentää
polttoaineenkulutusta ja lisää tehoa.
n Terän hidastin
n Pölysuojattu käynnistin on käytännössä huoltovapaa,
sillä sen palautusjousi ja vetopyörän laakeri ovat
tiiviisti koteloituja. Kestävä käynnistysnaru.
n Kuluminen on vähäistä, sillä käyttöhihnan
voimansiirto on tiiviisti koteloitu. Näin leikkuupöly
pysyy ulkopuolella.

n Mahdollista käännettävän leikkuuvarren ansiosta.
n Kaksivaiheinen suodatusjärjestelmä, jossa on
pyörrepuhdistus ja paperisuodatin, pidentää tuotteen
käyttöikää ja huoltovälejä.
n Käytännössä huoltovapaa käynnistin pölytiivistyksen
ja kestävän käynnistysnarun ansiosta.
n EasyStart varmistaa helpon käynnistyksen
pienentämällä puristusta sylinterissä.
n Parantaa voimansiirtoa, vähentää kiristystarvetta ja
pidentää huoltovälejä.
n Käyttöhihnan voimansiirto on tiiviisti koteloitu, mikä
pitää leikkuupölyn ulkopuolella, vähentää kulumista
ja mahdollistaa leikkaamisen seinien ja lattian läheltä.
n Sisäänrakennettu automaattinen suodattimen
kompensointi ylläpitää suuren tehon koko
ilmansuodattimen käyttöiän ajan.
n Vähemmän lietettä ja pieni vedenkulutus, sillä
koneessa on progressiivinen vesiventtiili, joka säätää
vesimäärän tarkasti tarpeen mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Moottori
Sylinteritilavuus
Teho
Polttoainesäiliön tilavuus
Tyhjäkäyntinopeus

Ilmajäähdytteinen 2-tahtimoottori
73.5 cm³
3.7 kW
0.9 l
2700 kierr./min

Etukahvan tärinäarvot

2.4/2.4 m/s²

Takakahvan tärinäarvot

2.4/2.4 m/s²

Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla
Äänentehotaso, taattu (LWA)

101 dB(A)
115 dB(A)

Laikan halkaisija

300/350 mm

Leikkuusyvyys, maks

100/125 mm

Paino (ilman terää)

9.6/9.8 kg

