
Výkonný, univerzální stroj pro časté sekání hrubé trávy a plevele. 543RS je ideální stroj 
pro vlastníky pozemků, kteří požadují robustní, spolehlivý a snadno použitelný 
křovinořez. Je vybaven výkonným, úsporným motorem X-Torq a účinným  vzduchovým 
filtrem, který snižuje opotřebení motoru a potřebu servisu. Strunová hlava, kotouč na 
trávu a kombi kryt jsou součástí dodávky. 

Tap 'n Go 
Odolný dvoustrunový žací systém Tap 
'n Go pro rychlé vysouvání struny. 

Palivová pumpička 
Palivová pumpička pro snadné 
startování. 

Standardní dvojité nosné 
popruhy 
Standardní popruhy pro lehčí 
křovinořezy. 

Motor X-Torq® 
Konstrukce motoru X-Torq® snižuje 
množství škodlivých výfukových plynů 
až o 75% a spotřebu paliva až o 20%. 

HUSQVARNA 543RS 



PXM_FEATURES
• X-Torq® motor snižuje emise a spotřebu paliva 

• Standardní popruhy pro lehčí křovinořezy 

• Palivová pumpička pro snadné startování 

• Snadno použitelná strunová hlava 

• Univerzální použití s kombinovaným ochranným krytem  

• Osvědčená a spolehlivá konstrukce převodovky  

• Robustní systém rukojeti 

• Odolná spojka pro náročný provoz 

• Snadné provádění servisu a údržby startéru 

• Výkonný vzduchový filtr 

• Úhlový převod pro nejlepší sekací výkon 

• Komfortní design rukojeti 
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VÝKON

Horní limit pro sepnutí spojky 5300 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min 3000 ot./min
Maximální rychlost při volnoběhu 3500 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení 9000 ot./min
Výstupní výkon 1.5 kW
RacingSpeedLowerLimit 9700 ot./min
Kroutící moment, max. 1.96 Nm
Kroutící moment, max. při ot./min. 6000 ot./min

CERTIFIKACE

Cert. stroj. zařízení, dle směrnice 2006/42/EC SEC/11/2318 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 10000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 7400 g
Šířka záběru, cm 46 cm
RacingSpeedLowerLimit 9700 ot./min
Průměr nosné trubky 28.05 mm
Délka nosné trubky 1483 mm
Hmotnost (bez řezacího zařízení) 7.4 kg

SPECIFIKACE MOTORU

Vnitřní průměr válce 40.5 mm
Zdvihový objem válce 40.1 cm³
Zdvih válce 31 mm
Převodový poměr 1 
Zapalovací svíčka NGK CMR7H 

VYBAVENÍ

Úhel náklonu převodového soukolí 30 °
OEM Trávní kotouč Multi 275-4 
OEM Nosný popruh Standardní dvojité nosné popruhy 
OEM Pilový kotouč -- 
OEM Strunová hlava T35 M12 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Spotřeba paliva 424 g/kWh
Objem palivové nádrže 0.75 l
Typ maziva Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 
Zdroj energie Benzin 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 3670 g
PE (polyetylén) celkem 0 g 
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 0 g 
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 0 g 
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 

BALENÍ

Výška balení 370 mm
Délka balení 1920 mm
Objem balení 213.12 dm³
Šířka balení 300 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 

ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO) 290.1 g/kWh
Emise výfukových plynů (CO2 EU V) 1014 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC) 41 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx) 0.7 g/kWh

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 118 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 95 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vibrace (Aeqv) 3.5 m/s²
Denní vystavení vibracím (A8) 2.3 m/s²
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Doba denních vibrací (časový faktor) 3.5 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť 3.5 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť 3 m/s²


