HUSQVARNA 130
Pokud hledáte řetězovou pilu, se kterou byste mohli zvládnout různé práce okolo domů
a na zahradě, stojí za to investovat do pily, která je hodná jména Husqvarna. Husqvarna
130 se snadno startuje a ovládá. Osvědčí se při přípravě palivového dřeva, odvětvování
či prořezávání, a poradí si i s kácením menšího stromu. Malá, ale výkonná pila, která se
vyplatí.

Kombinovaná páčka sytiče/
vypínače

Řetězová brzda aktivovaná
setrvačností

Kombinovaná páčka sytiče a vypínače
usnadňuje startování a snižuje
nebezpečí přehlcení motoru.

Účinná, setrvačností aktivovaná brzda
řetězu.

Systém Air Injection™

Systém LowVib®

Odstředivý systém čištění vzduchu
snižuje míru opotřebení a zajišťuje
delší intervaly mezi čištěním filtru.

Antivibrační tlumiče efektivně
absorbují vibrace, a tím šetří paže a
ruce obsluhy.

FEATURES
• Méně čištění vzduchového filtru s Air Injection™

• LowVib® šetří ruce a paže obsluhy

• Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

• Palivová pumpička pro snadné startování.

• Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP

• Motor X-Torq® snižuje emise a spotřebu paliva

Technical specifications
SPECIFIKACE MOTORU
Výstupní výkon
Zdvihový objem válce
Zdvih válce
Vnitřní průměr válce
Mezera mezi elektrodami
Vzduchová mezera modulu zapalování
Maximální otáčky motoru při zatížení
Rychlost při volnoběhu, ot./min
Objem palivové nádrže
Spotřeba paliva
Zapalovací svíčka
Kroutící moment, max.
PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU
Délka lišty (v palcích)
Doporučená délka vodící lišty, min.
Doporučená délka vodící lišty, max.
Uchycení lišty
Typ uchycení lišty
Typ řetězu
Rozteč řetězu
Typ řetězky
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru
Rychlost řetězu při max. výkonu
MAZIVA
Typ maziva
Objem olejové nádrže
Typ olejového čerpadla
ROZMĚRY / HMOTNOST
Rozměry výrobku, délka
Rozměry výrobku, šířka
Rozměry výrobku, výška
Hmotnost (bez řezacího zařízení)
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti

1.5 kW
38 cm³
32 mm
39 mm
0.55 mm
0.3 mm
9000 ot./min
3000 ot./min
0.375 l
0.725 kg/h
NGK BPMR7A
1.84 Nm
14"
14 palců
16 palců
Malé
Malé uchycení
H37
3/8" mini
Pevná řetězka 6 zubů
22.3 m/s
16.8 m/s
Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1
.260 l
Automatické
41.7 cm
23 cm
29 cm
4.7 kg
114.34 dB(A)
116 dB(A)
102 dB(A)
3.72 m/s²
5.5 m/s²

