
Husqvarna K 970
Husqvarna K 970 má jedinečný poměr výkon-hmotnost. Je vybavena novým systémem Active Air Filtration™

(aktivní filtrace vzduchu), jedním z nejúčinnějších centrifugálních systémů čištění vzduchu na trhu, který zaručuje

jednoletý provoz bez nutnosti výměny filtru a vestavěnou automatickou kompenzaci filtru SmartCarb™ a vysoce

účinný systém tlumení vibrací. K 970 je vybaven motorem X-Torq®, který snižuje emise o 75 % a spotřebu paliva o

20 % a DuraStarter™ - prachuvzdorný startér, který zvyšuje spolehlivost a životnost. Stroj se snadněji startuje díky

Air Purge a dekompresnímu ventilu.Mánovou ergonomickou zadní rukojeť se snadným ovládáním, která se snadno

opírá o tělo. K 970 je také ideální pro náročnější řezání betonu a kamene při úpravách, renovacích a nových stavbách.

Je perfektní pro řezání malých otvorů a úpravu otvorů pro okna a dveře, stejně jako pro řezání trubek, asfaltu a kovu.

ACTIVE AIR FILTRATION™
The new generation of Active Air
Filtration™ is one of the most
efficient air filtration systems on
the market, delivering operational
times (for dry cutting) of up to one
year, with no filter service required.

X-TORQ®
Motor s X-Torq má o 75 % méně
emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva
a poskytuje větší výkon.

DURASTARTER™
startér uzavřený proti prachu s
odolným startovacím lankem,
snižuje riziko poruchy a zvyšuje
spolehlivost a životnost.

EASYSTART
Snížení komprese ve válci při
startování zaručuje o 50%
snadnější startování.



Použití Husqvarna K 970

n Všechny naše rozbrušovací pily s vyjímkou K 3000
Eletric jsou vybaveny novým, odolným systémem
vodního chlazení pro řezání s malou spotřebou vody.

nOtočné řezací rameno umožňuje řezat v blízkosti stěn a
podlah.

n Uzavřené a utěsněné převody snižují riziko
prokluzování a opotřebení.

n Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti
řezačky, takže se pohodlněji drží a stroj lze používat
delší dobu. Vzdálenost mezi rukojeťmi je větší, aby
uživatel měl pohodlnější provozní polohu a aby se
snížila zátěž. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují,
aby uživatel mohl stát blízko stroje pro snadnější
manipulaci a ovládání.

n DEX, nový systém potlačení prachu poskytuje čistější
řezání s menší spotřebou vody a kalu.

n Nový systém Active Air Filtration™ je jedním z
nejefektivnějších systémů vzduchové filtrace na trhu a
umožňuje provoz po dobu jednoho roku (suché
řezání) bez servisu filtru.

nMotor s X-Torq má o 75 % méně emisí, o 20 % nižší
spotřebu paliva a poskytuje větší výkon.

n Dura Starter™, startér uzavřený proti prachu s
odolným kabelem snižuje riziko poruchy a zvyšuje
spolehlivost a životnost.

n SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace
filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.

n Snadněji se startuje díky Air Purge a dekompresnímu
ventilu.

n Klínový řemen Poly-V pro lepší přenos výkonu
motoru, méně časté napínání a podstatně delší
životnost výrobku.

nÚčiný systém pro tlumení vibrací snižuje vibrace pod 5
m /s², pro pohodlnější obsluhu stroje.

n DEX – vodu šetřící sada pro mokré řezání pro účinné
odsávání prachu.

nMěrka paliva na nádrži ukazuje hladinu paliva, aby
nedocházelo ke zbytečným prostojům.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor Dvoudobý, vzduchemchlazený

Výstupní výkon, kW 4,8 kW

Zdvihovýobjemválce, cm³ 94 cm³

Průměr kotouče 300/350/400mm

Max. hloubka řezu 100/125/145mm

Hmotnost (bez dia. nástroje) 10,6/11/11,8 kg

Vibrace přednímadlo, 3 values 3,1/3,7/2,5m/s²

Vibrace zadní držadlo, 3 values 5,4/4,5/3,5m/s²

Hladina hluku, db(A) 104dB(A)

Garantovanáhladina akustického výkonu, LWA, db(A) 114dB(A)

SPECIFIKACE PRODUKTU

966 47 72-01 K 970, kryt kotouče 400 mm, otvor 25.4 mm 33890
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