525RX
Výkonný a přitom lehký a pohodlný křovinořez. S ním si snadno si poradíte s hrubou trávou a
podrostem.

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Sytič a palivová pumpička jsou
snadno dosažitelné a jednoduše
ovladatelné.

AUTOMATICKÉ VRACENÍ
VYPÍNAČE STOP
DO POHOTOVOSTNÍ
POLOHY

Vypínač STOP se automaticky
přepne do polohy ON-zapnuto pro
bezproblémové startování.

MOTOR X-TORQ®

VYOSENÁ ŘÍDÍTKA

Konstrukce motoru X-Torq®
snižuje množství škodlivých
výfukových plynů až o 75% a
spotřebu paliva až o 20%.

Zalomená rukojeť a komfortní
madla zajišťují výborné uchopení a
pohodlný pracovní postoj.

Vlastnosti
• Ergonomický popruh Balance 35

• Snadné provádění servisu a údržby startéru

• Palivová pumpička pro snadné startování

• Kuželový převod pro nejlepší sekací výkon

• Univerzální použití s kombinovaným ochranným
krytem

• Nastavitelná řídítka pro větší komfort

• Vysoko umístěná rukojeť, více prostoru pro nohy

• Strunová hlava Tap 'n Go

Technické údaje
Zdvihový objem válce, cm³

25,4 cm³ / 1,55 krychlových palců

Výstupní výkon, kW

1 kW

Maximální otáčky motoru při zatížení

8500 ot./min

Objem palivové nádrže

0,51 l / 17,25 fl oz

Spotřeba paliva

600 g/kWh

Rychlost při volnoběhu

3000 ot./min

Zapalovací svíčka

NGK BPMR8Y

Mezera mezi elektrodami

0,65 mm / 0,03 "

Kroutící moment, max.

1,2 Nm/6000 ot./min

Rychlost pro sepnutí spojky
Typ maziva

4000 ot./min (±120 ot./min)
Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1

Maximální ot./min. výstupního hřídele

6500 ot./min

Motorová řada

GZ26S

Základní model

GZ26S16

Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)

37,7 g/kWh
354,3 g/kWh

Emise výfukových plynů ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)

0,1 g/kWh

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s²

2,1/2,3 m/s²

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)
Převodový poměr

93 dB(A)
106 dB(A)
1:1,46

Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí
OEM Strunová hlava

30 °
T35 M10

OEM Trávní kotouč

Travní kotouč Grass 255-4

OEM Nosný popruh

Balance 35

Hmotnost (bez řezného nástroje), kg
Délka trubice, cm

5,1 kg / 11,24 liber
1483 mm / 58,39 palců

Průměr trubice

24 mm / 0,94 "

POLOŽKY

966 77 68-01

Všechny trhy kromě US50, T35 + Grass 255-4 (1")
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