
křovinořezy

HUSQVARNA 545RXT Autotune 2018

Husqvarna 545RXT je křovinořez pro profesionální používání při sečení nebo ořezávání dlouhých úseků silné trávy nebo jiné vegetace.
Kombinace silného motoru, výkonu a pracovního komfortu zaručuje vysokou produktivitu a nízkou zátěž při práci. Zjednodušený postup
startování: prostě zmáčkněte pomocnou pumpičku, stlačte tlačítko START a zatáhněte za startovací šňůru. Výkonný motor s technologií X-
Torq® nabízí velmi nízkou spotřebu paliva a snížení emisí, zatímco systém pro automatické nastavení motoru AutoTune™ zajišťuje
špičkový výkon s přihlédnutím na kvalitu paliva, klima nebo nadmořskou výšku. Popruh XT, nastavitelné rukojeti a účinné tlumení vibrací
pomáhají zajistit maximální produktivitu a pracovní komfort i při dlouhotrvající a náročné práci.

 Výstupní výkon 2.2 kW

 Zdvihový objem válce 45.7 cm³

 Maximální ot./min. výstupního hřídele 8800 ot./min

 Spotřeba paliva 450 g/kWh

23 190,00 Kč
včetně DPH



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Chcete se více dozvědět o našem výrobku? Seznamte se s jeho konstrukčními prvky a vlastnostmi.

Snadnější startování

Snadné jako 1, 2, 3:1. Zmáčkněte pomocnou pumpičku2. Stiskněte

tlačítko Start3. Zatáhněte za startovací šňůru a dejte se do práce!

AutoTune

Vždy optimální seřízení motoru - bez seřizování karburátoru kvůli

změnám kvality paliva, klimatu nebo nadmořské výšky.

Balance XT™

Ergonomický popruh s širokou opěrou na zádech, ramenními

popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla.

Nastavitelná zádová deska pro perfektní seřízení nosného popruhu.

Optimalizovaný hřídel a převody

Optimalizovaná délka hřídele a kuželový převod zalomený pod

úhlem 35° ulehčují manipulaci a umožňují sekání rovnoběžně s

terénem.

Nastavitelná řídítka

Motor X-Torq®

Tap 'n Go

Optimalizované těžiště

Fuel pump

Smart Start®



Automatické vracení STOP vypínače do pohotovostní polohy

Ergonomický design

Jednoduchá výměna žacího nástroje

Vysoký, odsazený sloupek

LowVib®

Průhledná palivová nádrž

Dlouhá nosná trubka

Úhlový převod

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu

Ergonomická rukojeť

Rukojeti s měkkými držadly



Specifikace

 Specifikace motoru
Výstupní výkon 2.2 kW

Zdvihový objem válce 45.7 cm³

Maximální ot./min. výstupního hřídele 8800 ot./min

Maximální otáčky motoru při zatížení 9000 ot./min

Rychlost při volnoběhu, ot./min 2700 ot./min

Objem palivové nádrže 1 l

Spotřeba paliva 450 g/kWh

 Úhlový převod
Úhel náklonu převodového soukolí 35 °

Převodový poměr 1.4

 Rozměry
Délka nosné trubky 1483 mm

Průměr nosné trubky 32 mm

Hmotnost (bez řezacího zařízení) 8.6 kg

Čistá hmotnost výrobku, konečná 8000 g

 Příslušenství
OEM Trávní kotouč Multi 300-3

OEM Nosný popruh Balance XT™

OEM Strunová hlava T45X M12

 Oleje a maziva
Typ maziva Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v

poměru 50:1

Typ maziva (uhlový převod) Biologicky odbouratelné mazivo

 Údaje o hladině zvuku a hluku
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 117 dB(A)

Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 115 dB(A)

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 102 dB(A)

 Údaje o vibracích
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť 3.3 m/s²

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť 3.5 m/s²

 Údaje o emisích
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA 40.63 g/kWh

Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA 1.09 g/kWh

Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA 268.74 g/kWh

Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO₂), EPA 872 g/kWh

Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA 536 g/kWh


