535RXT
Husqvarna 535RX je nový křovinořez univerzální třídy 35 cm³, konstruován je však pro
náročné používání. Špičkový výkon je docílen díky surové síle, unikátní ergonomii a vysoké
odolnosti. Stroj je vybaven komfortním balíčkem, který obsahuje antivibrační systém
LowVib® s komfortními madly rukojetí.

MOTOR X-TORQ®

LOWVIB®

VYOSENÁ ŘÍDÍTKA

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

Antivibrační tlumiče efektivně
tlumí vibrace, šetří paže a ruce
obsluhy.

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

BALANCE X™

Ergonomický popruh s širokou
opěrou na zádech, ramenními
popruhy a bederním pásem rozloží
zátěž na větší plochu těla.

Vlastnosti
• Vysoko umístěná rukojeť, více prostoru pro nohy
• Vypínač STOP se vrací automaticky do
pohotovostní polohy pro snadné startování

• Univerzální použití s kombinovaným ochranným
krytem
• Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu

• Kuželový převod pro nejlepší sekací výkon

• Komfortní design rukojeti

• Nastavitelná řídítka pro větší komfort

• Rukojeti s měkkými držadly

• Palivová pumpička pro snadné startování

• Strunová hlava Tap 'n Go

Technické údaje
Zdvihový objem válce, cm³

34,6 cm³ / 2,11 krychlových palců

Výstupní výkon, kW

1,6 kW

Maximální otáčky motoru při zatížení

8400 ot./min

Objem palivové nádrže

0,6 l / 20,29 fl oz

Spotřeba paliva

475 g/kWh

Spotřeba paliva

0,99 kg/h / 2,18 lbs/h

Rychlost při volnoběhu

2900 ot./min

Zapalovací svíčka

Champion RCJ6Y

Mezera mezi elektrodami

0,5 mm / 0,02 "

Rychlost pro sepnutí spojky
Typ maziva

3600 ot./min (±120 ot./min)
Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1

Maximální ot./min. výstupního hřídele

8220 ot./min

Závit na výstupním hřídeli

M12x1,75 V

Typ maziva (kuželový převod)

Minerální tuk

Základní model

H 335RX

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

31,31 g/kWh
195,32 g/kWh

Emise výfukových plynů ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)

1,97 g/kWh

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť

2,4/3,1 m/s²

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

96 dB(A)
113 dB(A)
1:1,4

Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí
OEM Strunová hlava

35 °
T35 M12

OEM Trávní kotouč

Multi 300-3

OEM Nosný popruh

Balance X™

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

6,2 kg / 13,7 liber
1483 mm / 58,39 palců

Průměr trubice

28 mm / 1,1 "

POLOŽKY

966 62 89-01

T35 + Multi 300-3 (1"), všechny trhy mimo US50
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