Husqvarna K 1260 Rail
Husqvarna K 1260 Rail je určen pro opravy kolejí, tramvajových drah a metra. Díky úchvatnému
výkonu 5,8 kW (7,8 hp) se jedná o jednu z nejvýkonnějších rozbrušovaček na trhu. V kombinaci s
příslušenstvím RA10 to je nejlehčí benzínový stroj na řezání kolejnic na trhu. Příslušenství se lehce
namontuje a pevně se přichytí ke kolejnici. Dvojité montážní příslušenství umožňuje řezání z obou
stran. Model K 1260 Rail je vybaven 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 vysoce účinný systém tlumení vibrací.

ACTIVE AIR FILTRATION™

FAST, STABLE MOUNTING

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.

Rychlé a stabilní namontování
přídavného zařízení na kolejnici.

DOUBLE ATTACHMENT
MOUNTINGS

Držák RA 10, přídavné zařízení
umožňuje řezání z obou stran.

VYBAVENO RA 10

Rozbrušovací pila K 1250 Rail je
vybavena zařízením RA 10, které
se připevní ke kolejnici a umožňuje
vést řez v pravém úhlu vůči
kolejnici.

Použití Husqvarna K 1260 Rail
n SmartCarb, vestavěná automatická kompenzace
neprůchodnosti filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje
spotřebu paliva.

n Přesné řezání v pravém úhlu ve všech rovinách.

n Jedna z nejvýkonnějších rozbrušovacích pil pro řezání
kolejnic na trhu.

n Nová generace aktivní filtrace vzduchu Active Air
Filtration™ je jedním z nejúčinnějších systémů pro
filtraci vzduchu na trhu a nabízí provoz až po dobu
jednoho roku bez nutnosti servisu filtru.

n Možnost namontovat kotouč o průměru 350, 400 mm.

n Startování je snadné díky systému EasyStart.

n Držák RA 10, přídavné zařízení umožňující řezání z
obou stran.

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

n Rychlé a stabilní namontování přípravku RA 10 na
kolejnici.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor

Dvoudobý, vzduchem chlazený

Výstupní výkon, kW

5,8 kW

Zdvihový objem válce, cm³

119 cm³

Průměr kotouče

350/400 mm

Max. hloubka řezu

125/145 mm

Hmotnost (bez dia. nástroje) 2 values

20,5/21,1 kg

Vibrace přední madlo

5/5 m/s²

Vibrace zadní držadlo, 2 values

4,1/3,6 m/s²

Hladina hluku, db(A)

103 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA, db(A)

117 dB(A)

SPECIFIKACE PRODUKTU

966 45 33-02

K 1260, vč. RA 10 S, kryt kotouče 400 mm, otvor 25.4 mm
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