
Nejlehčí řetězová pila T525 značky Husqvarna pro péči o stromy s vysokým výkonem, 
vhodná pro příležitostnou, ale i profesionální péči o stromy. Vybavena výkonným 
benzinovým motorem X-Torq® s nízkými emisemi. Špičková pila s profesionálním 
výkonem a snadným  ovládáním pro bezpečné odvětvování a ořezávání. 

Napínání řetězu ze strany 
Umožňuje rychlé a pohodlné napnutí 
řetězu. 

Matice s ochranou proti 
vypadnutí 
Způsob upevnění zabraňuje ztrátě 
matic lišty. 

Automatické vracení vypínače 
STOP do pohotovostní polohy 
Vypínač STOP se automaticky 
přepne do polohy ON-zapnuto pro 
bezproblémové startování. 

Očko startovací šňůry 
Umožňuje rychlé a snadné zavěšení 
pily na popruh pro šplhání. 

HUSQVARNA T525 



PXM_FEATURES
• Rychlé připojení na popruh pro šplhání 

• STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro 
snadné startování 

• Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty. 

• Rychlé a snadné seřízení řetězu 

• Snadné uvolnění krytu bez použití nářadí usnadňuje údržbu 
vzduchového filtru 

• Palivová pumpička pro snadné startování 

• Výklopné víčko usnadňuje plnění nádrže. 

• Smart Start® pro snadné startování 
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VÝKON

Výstupní výkon 1.1 kW
Rychlost při volnoběhu, ot./min 2900 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení 13500 ot./min
Rychlost pro sepnutí spojky (±120) 4200 ot./min
Rychlost řetězu při max. výkonu 18.1 m/s

CERTIFIKACE

Euro test Ano 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 4923 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 4063 g
Délka lišty (v palcích) 10 palců
Délka vodící lišty 25 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení) 2.7 kg

SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie Benzin 
Kroutící moment, max. 1.28 Nm
Kroutící moment, max. při ot./min. 6000 ot./min
Zdvihový objem válce 27 cm³
Zdvih válce 28 mm
Vnitřní průměr válce 35 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování 0.4 mm
Mezera mezi elektrodami 0.65 mm
Typ olejového čerpadla Nastavitelný průtok 
Zapalovací svíčka NGK CMR6A 

PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU

Typ uchycení lišty HSM 
Typ řetězu H37 
Generic Chainsaw SubGroups Arborists Tree-care chainsaws 
Šířka vodicí drážky 1,3 mm 
Typ rukojeti Standard 
Rozteč řetězu 3/8" mini 
Source system PAID 
Typ řetězky Pevná řetězka 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Spotřeba paliva 408 g/kWh
Objem palivové nádrže 0.19 l
Typ maziva Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 
Typ olejového čerpadla Nastavitelný průtok 
Objem olejové nádrže 0.17 l
Zdroj energie Benzin 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 3000 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

Délka balení 480 mm
Šířka balení 350 mm
Výška balení 260 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 

ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Emise výfukových plynů (CO2 EU V) 850 g/kWh

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 111 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 110 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 98 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vibrace (Aeqv) 5.2 m/s²
Doba denních vibrací (časový faktor) 2.4 h
Denní vystavení vibracím (A8) 2.8 m/s²
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Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti 4.9 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 5.2 m/s²


