
řetězové pily

HUSQVARNA 545 Mark II

Výkonná, odolná a snadno ovladatelná řetězová pila o výkonu 50 ccm pro
kácení stromů, odvětvování a zkracování malých a středně velkých stromů.
Pila má štíhlý design a je vybavena řadou inovativních funkcí, které zajišťují
efektivní, spolehlivý a pohodlný provoz.

 Výstupní výkon 2.7 kW

 Délka lišty (v palcích) 15"

 Rozteč řetězu .325"

 Hmotnost (bez řezacího zařízení) 5.3 kg

18 290,00 Kč
včetně DPH



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

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

Systém Air Injection™

Odstředivý systém čištění vzduchu

snižuje míru opotřebení a zajišťuje

delší intervaly mezi čištěním filtru.

Matice s ochranou proti
vypadnutí

Způsob upevnění zabraňuje ztrátě

matic lišty.

Štíhlý design

Štíhlé tělo pily a plochá spodní část

umožňují snadnou a pohodlnou

manipulaci s řetězovou pilou v

jakékoliv situaci.

Viditelná hladina paliva

Průhledný indikátor paliva umožňuje

snadnou kontrolu hladiny v nádrži.

Rychloupínací spony krytu válce

Napínač řetězu umístěný na boku

Smart Start®

Systém LowVib®

Nastavitelné olejové čerpadlo

Kliková skříň z magnézia

X-Torq®

AutoTune™

Třídílný klikový hřídel

Snadno se startuje

Výtečná schopnost chlazení pro delší životnost motoru

Zajištěné šrouby startéru

Značka pro zaměření, která vydrží navždy

Výklopné víčko olejové nádrže



Specifikace

 Specifikace motoru
Zdroj energie Benzín

Výstupní výkon 2.7 kW

Zdvihový objem válce 50.1 cm³

Maximální otáčky motoru při zatížení 9900 ot./min

Rychlost při volnoběhu, ot./min 2800 ot./min

Maximální rychlost při volnoběhu 3900 ot./min

Typ olejového čerpadla Nastavitelný průtok,

bez průtoku při

volnoběžných

otáčkách

Nastavitelné olejové čerpadlo Ano

Spotřeba paliva 432 g/kWh

Objem palivové nádrže 0.53 l

 Parametry lišty / řetězu
Délka lišty (v palcích) 15"

Doporučená délka vodicí lišty, min-max 13-20 palců

Typ vodící lišty (dlouhý) Vrchol vodící lišty

Uchycení lišty Malé

Typ uchycení lišty Malé uchycení

Typ řetězu SP33G

Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti

výkonu motoru

25.4 m/s

Napínání řetězu Přístup ze strany

Typ řetězky Prstencová řetězka 7

zubů

CAN/CSA standard Z62.1-03 Řetězové pily Ano

CAN/CSA standard Z62.3-04 Zpětný vrh u

řetězových pil

Ano

 Hmotnost / Rozměry
Velikost výrobku, DxŠxV 44x22x28 cm

Hmotnost (bez řezacího zařízení) 5.3 kg

Čistá hmotnost výrobku, konečná 6927 g

 Oleje a maziva
Typ maziva Husqvarna dvoutaktní

nebo ekviv. v poměru

50:1

 Údaje o hladině zvuku a hluku
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA),

db(A)

116 dB(A)

Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 114 dB(A)

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 106 dB(A)

 Údaje o vibracích
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti 3.7 m/s²

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 3.6 m/s²


