
Husqvarna ST 151 är perfekt för villaägare som behöver
en kompakt, användarvänlig och effektiv snöslunga.
Den är utvecklad för att ta bort ren snö från hårda och
släta underlag som garageuppfarter och gångvägar. Den
är avsedd för sporadisk användning vid nysnö, 5-10 cm.
Den kompakta designen gör den enkel att hantera och
förvara. Den effektiva glidskenan i gummi ger optimal
röjning och är skonsam mot underlaget. Elektrisk
startmotor gör den enkel att starta i alla väder och
LED-ljus som tillåter abete i mörker. Fjärrstyrd
utkastare underlättar riktningen av snön.

Kompakt  design
Den kompakta designen gör
maskinen väldigt
komfortabel och lätt att
använda och även att
förvara.

Effekt iv snöskruv i gummi
Snöskruven i gummi fungerar
både effektivt och skonsamt
på alla slags hårda underlag,
och snöskruvens hastighet
gör att snöslungan nästan går
av sig själv.

Elekt r isk star t
Plugga in till ett eluttag och
starta motorn genom att
trycka på startknappen. När
motorn är varm är det lätt
att starta den med
starthandtaget.

Ergonomiskt  handtag
Handtaget är vinklat för
optimal ergonomi och den
övergjutna bygelarmen gör
användningen extra
komfortabel.

LED-lampor
LED-lampor för att
underlätta körning i mörker.

Enstegssystem
Snöskruven matar effektivt
snö in i maskinen och slungar
sedan ut den genom
utkastarröret.

Ytter ligare egenskaper

Fjärrst yrd ut kastare
Snabbt och enkelt att ändra riktningen på den
fjärrstyrda utkastaren.

Justerbart  handtag
Justerbart handtag för bättre ergonomi.

Lät tåt komligt  t anklock
För enkel tankning.

Hjulmönster som inte t äpps t il l
Hindrar snö från att fastna i däcken vilket ger bättre
grepp.

Premiumkablar
Premium kablar för längre livslängd och ökad resistens

Justerbar deflektor
För att styra den vertikala kastriktningen.

Snabbut lösande fällbart  handtag
För enkel förvaring och transport.

Halvpneumat iska däck
För en mjuk drift.

Robust  inmatningshus
Stålram svetsad i ett stycke för lång livslängd och
stabil drift.

Skraplist skydd
För extra rena markytor. Håller även snön borta från
användarens fötter.
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Ytter ligare egenskaper

vid kalla väderförhållanden.

Tekniska Data

Kapacitet

Arbetsprincip 1-steg

Arbetsbredd 53 cm

Motor

Motortillverkare LCT

Cylindervolym, cm³ 208 cm³

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 4 kW @ 3450 v/min

Hästkraft 5,4 hk / 4,03 kW

Motoreffekt 9,5 lb-ft

Generator 5 A

Bränsletanksvolym 1,4 l

Drivsystem

Typ av transmission Drivning, inmatningsskruv

Dimensioner

Däckdimension 203 mm / 8 "

Höjdjustering av handtag 3 steg

Basmaskin, längd 104,14 cm

Bredd, maskinbas 53,34 cm

Basmaskin, höjd 104,14 cm

Vikt 44,27 kg

Lj udnivå

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 82 dB(A)

Uppmätta bulleremissioner 100 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 105 dB(A)

Vibrat ioner

Vibrationer i handtag 3,46 m/s²

Logist ik

Förpackningsformat, LxBxH 793,75x577,85x651 mm

Förpackningsvikt 6,17 kg

Vikt 49,9 kg

Tillbehör

580 73 73-01
Kapell

Skyddar din snöslunga mot väder och vind under förvaring likväl som i säsong. Kapellet är utrustat med dragsko i

botten och levereras i förvaringspåse. Passar Husqvarna enstegs snöslungor.
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