Husqvarna K 970 Ring
Husqvarna K 970 Ring má hloubku řezu 260 mm, což je dvojnásobek tradičního výkonu řezání. K 970 Ring má
vysokou kapacitu řezání, umožňuje hluboké řezání z boku a představuje nejrychlejší způsob řezání malých a středních
otvorů, protože nedochází k časové ztrátě při instalaci kolejnic. Má špičkový poměr výkon-hmotnost a 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. Model K 970 je také vybaven motorem XTorq®, 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.

VELKÝ POTENCIONÁL

X-TORQ®

ACTIVE AIR FILTRATION™

DURASTARTER™

Řez trubky pod 260 mm lze se
strojem K 970 Ring provést z jedné
polohy. Šetří tak spoustu
zbytečného kopání, což pak
následně šetří čas a peníze, s menší
potřebou konečných úprav.

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

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.

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

Použití Husqvarna K 970 Ring
n SmartCarb, vestavěná automatická kompenzace
neprůchodnosti filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje
spotřebu paliva.
n DEX, nový systém potlačení prachu poskytuje čistější
řezání s menší spotřebou vody a kalu.
n Měrka paliva Easy View ukazuje hladinu paliva v
nádrži. Nedochází tak k nechtěným prostojům při
práci.

n Motor 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
odolnější startovací šňůrou snižuje riziko poruchy a
zvyšuje spolehlivost a životnost.

n Některé modely jsou vybaveny klínovým řemenem
Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, delší
životností výrobku a prodlouženými servisními
intervaly.

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

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 Hloubka řezu je 260 mm, což je dvakrát více než
tradiční kotouč.

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

n Snadněji se startuje díky Air Purge a dekompresnímu
ventilu.
n Plochý řemen Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru,
méně časté napínání a podstatně delší životnost
výrobku.
n Účinný systém pro tlumení vibrací pod 5 m /s² a
pohodlnější ovládání.
n DEX – vodu šetřící sada pro mokré řezání pro účinné
odsávání prachu.
n Měrka paliva na nádrži ukazuje hladinu paliva, aby
nedocházelo ke zbytečným prostojům.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor

Dvoudobý, vzduchem chlazený

Výstupní výkon

4,8 kW

Zdvihový objem válce

94 cm³

Průměr kotouče

350 mm

Max. hloubka řezání

260 mm

Hmotnost (bez řezacího zařízení)

13,5 kg

Vibrace na přední rukojeti

3,5 m/s²

Vibrace na zadní rukojeti

3,7 m/s²

Hladina hluku

104 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA

118 dB(A)
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