Husqvarna K 970

Tukeva, luotettava ja kevyt K 970 -laikkaleikkuri on aina valmis tehokkaaseen
toimintaan. K 970 on erinomainen yleisleikkuri raskaaseen käyttöön, vaativiin
sääolosuhteisiin ja vaihteleville polttoaineille. KV 970 -leikkuuvaunuun
asennettuna leikkuri sopii hyvin tietyöhön. Vaunua käyttämällä voit keskittyä
täysin itse leikkuutyöhön.

HELPPO JA OPTIMAALINEN
HIHNAN KIRISTYS

Puoliautomaattinen SmartTension
minimoi yli- ja alikiristämisen
riskin.

VANKKA JA LUOTETTAVA

HELPPO KÄYNNISTYS

PITKÄT HUOLTOVÄLIT

Vähemmän herkkä ulkoisille
olosuhteille ja polttoaineen
vaihteluille sylinterin rakenteen ja
lämmönsuuntaimella varustetun
äänenvaimentimen ansiosta.

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

Vahva moniurahihna, huoltovapaa
DuraStarter™-käynnistin ja
tehokas Active Air Filtration™
-suodatinjärjestelmä varmistavat
pitkät huoltovälit.

Sovellukset Husqvarna K 970
n Vähemmän lietettä ja pieni vedenkulutus
n Vähemmän painoa
n Kevyt ja tehokas
n Helposti vaihdettava teräsuojuksen asento
n Monta teräholkkikokoa
n Suodatin tarvitsee tarkistaa ja vaihtaa ainoastaan
silloin, jos teho laskee.
n Suuri teho ja pieni polttoaineenkulutus
n Kuluminen on vähäistä, sillä käyttöhihnan
voimansiirto on tiiviisti koteloitu. Näin leikkuupöly
pysyy ulkopuolella.
n Terän hidastin
n Pölysuojattu käynnistin on käytännössä huoltovapaa,
sillä sen palautusjousi ja vetopyörän laakeri ovat
tiiviisti koteloituja. Kestävä käynnistysnaru.
n X-Torq®-moottori vähentää päästöjä, pienentää
polttoaineenkulutusta ja lisää tehoa.
n Mahdollista käännettävän leikkuuvarren ansiosta.

n Kaksivaiheinen suodatusjärjestelmä, jossa on
pyörrepuhdistus ja paperisuodatin, pidentää tuotteen
käyttöikää ja huoltovälejä.
n Kahvojen vähäinen tärinä lisää käyttömukavuutta ja
pidentää työskentelyjaksoja.
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
Etukahvan tärinäarvot

Ilmajäähdytteinen 2-tahtimoottori
93.6 cm³
4.8 kW
1l
2700 kierr./min
3.8/3.5 m/s²

Takakahvan tärinäarvot

4.2/4 m/s²

Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla

104 dB(A)

Äänentehotaso, taattu (LWA)

115 dB(A)

Laikan halkaisija

350/400 mm

Leikkuusyvyys, maks

125/155 mm

Yhdistetty keskiholkin koko

20/25.4 mm

Paino (ilman terää)

11/11.6 kg

