HUSQVARNA T525
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.

Automatické vracení vypínače
STOP do pohotovostní polohy

Rychle odnímatelný kryt
vzduchového filtru

Vypínač STOP se automaticky
přepne do polohy ON-zapnuto pro
bezproblémové startování.

Snadné uvolnění krytu urychlí čištění
nebo výměnu vzduchového filtru.

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

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

FEATURES
• Rychlé připojení na popruh pro šplhání
• STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro
snadné startování

• Snadné uvolnění krytu bez použití nářadí usnadňuje údržbu
vzduchového filtru
• Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.

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
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

1.1 kW
27 cm³
28 mm
35 mm
0.65 mm
0.4 mm
13500 ot./min
2900 ot./min
0.19 l
NGK CMR6A
1.28 Nm
10"
8 palců
12 palců
Malé
Malé uchycení
H37
3/8"
Pevná řetězka
24.1 m/s
18.1 m/s
Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1
0.17 l
Nastavitelný průtok
26.5 cm
21.8 cm
21.2 cm
2.7 kg
110 dB(A)
111 dB(A)
98 dB(A)
4.9 m/s²
5.2 m/s²

