
En mycket kraftfull såg från vår senaste generation
stora sågar. Prestanda och avvibrering är
dimensionerade för sågning som kräver längre
skärutrustning. God komfort och en ergonomisk design
gör sågen lätthanterlig trots dess storlek och höga
effekt. Smart Start® underlättar start, och
gummiupphängd förgasare ökar hållbarheten och ger en
jämn drift.

Air  Inj ect ion™
Air Injection.
Luftreningssystem av
centrifugaltyp ger längre
intervall mellan rengöring av
luftfilter, jämnare gång och
minskat slitage.

Luf t f ilter  med snabbfäste
Snabbt och lätt luftfilterbyte
eller rengöring.

Sidomonterad
kedj est räckare
Sidomonterad kedjespännare
gör det snabbt och lätt att
justera kedjan.

Magnesiumvevhus
Robust byggt vevhus för
höga varvtal och tufft
professionellt arbete,
säkerställer lång livslängd.

Luf t f ilterkåpa
Snabblåsning av kåpa sparar
tid vid rengöring eller byte
av tändstift.

Handtagsvärme
Effektiva värmeslingor i
främre och bakre handtaget
gör sågen mer komfortabel
att använda i kyla och väta.

Ytter ligare egenskaper

Förgasarvärme
Elektriskt uppvärmd förgasare säkerställer användning
i kallt klimat.

Tröghetsut löst  kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under
de mest krävande förhållanden.

Bät t re grepp
Vinklat främre handtag för bättre grepp och naturlig
arbetsställning.

Smart  Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen
startar snabbt och med ett minimum av ansträngning.
Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till
40 %.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och
händer.

Justerbar olj epump
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa
kedjesmörjningen till dina behov.

Tekniska Data

Motorspecif ikat ion

Cylindervolym, cm³ 88 cm³

Cylinderdiameter 55 mm

Slaglängd 37 mm
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Tekniska Data

Effekt 4,8 kW

Varvtal vid maxeffekt 9600 v/min

Bränsletankens volym 0,9 l

Bränsleförbrukning 490 g/kWh

Luftgap svänghjul/tändmodul 0,3 mm

Tomgångsvarvtal 2700 v/min

Tändstift Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A

Elektrod avstånd 0,5 mm

Max vridmoment 4,7 Nm/9600 v/min

Smörj medel

Oljetankens volym 0,5 l

Oljepumpstyp Ställbart oljeflöde

Vibrat ion & lj uddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag,
m/s²

5,8/7 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 105,5 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 119 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning 3/8"

Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt 28,5 m/s

Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm 45-70 cm

Spårvidd 0,058 "

Typ av drivhjul Rim 7

Svärdsinfästning Stor

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg 7,1 kg

Logist ikdata

Förpackningsformat, LxBxH 54,4x31x36 mm

Pallformat, LxBxH 120x100x195mm

Pallmängd 40

Tillbehör

501 84 14-68
Kedj a 18" 3/8" 1,5 mm

En högspecad
lågvibrationskedja med
"chisel" skär för sågning
av rent trä.

501 84 14-72
Kedj a 20" 3/8" 1,5 mm

En högspecad
lågvibrationskedja med
"chisel" skär för sågning
av rent trä.

501 84 14-84
Kedj a 24" 3/8" 1,5 mm

En högspecad
lågvibrationskedja med
"chisel" skär för sågning
av rent trä.

501 95 80-68
Svärd 18" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till
hårda träslag, grov bark
och i mycket sandiga,
dammiga eller sotiga
miljöer. Epoxylack
skyddar mot repor och
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Tillbehör

korrosion.

501 95 80-68
Svärd 18" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till
hårda träslag, grov bark
och i mycket sandiga,
dammiga eller sotiga
miljöer. Epoxylack
skyddar mot repor och
korrosion.

501 95 80-72
Svärd 20" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till
hårda träslag, grov bark
och i mycket sandiga,
dammiga eller sotiga
miljöer. Epoxylack
skyddar mot repor och
korrosion.

501 95 80-84
Svärd 24" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till
hårda träslag, grov bark
och i mycket sandiga,
dammiga eller sotiga
miljöer. Epoxylack
skyddar mot repor och
korrosion.

501 95 80-92
Svärd 28" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till
hårda träslag, grov bark
och i mycket sandiga,
dammiga eller sotiga
miljöer. Epoxylack
skyddar mot repor och
korrosion.

501 95 80-92
Svärd 28" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till
hårda träslag, grov bark
och i mycket sandiga,
dammiga eller sotiga
miljöer. Epoxylack
skyddar mot repor och
korrosion.

501 95 69-68
Svärd 18" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid
användning av långa svärd
för att avlasta trycket på
svärdsnosen. Överför
belastningen till det
högkvalitativa rullagret.
Minskar friktionsförlusten
med 8-10% beroende på
svärdets längd. Epoxylack
skydar mot repor och
korrosion. Utbytbar nos
finns som reservdel.

501 95 69-72
Svärd 20" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid
användning av långa svärd
för att avlasta trycket på
svärdsnosen. Överför
belastningen till det
högkvalitativa rullagret.
Minskar friktionsförlusten
med 8-10% beroende på
svärdets längd. Epoxylack
skydar mot repor och
korrosion. Utbytbar nos
finns som reservdel.

501 95 69-84
Svärd 24" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid
användning av långa svärd
för att avlasta trycket på
svärdsnosen. Överför
belastningen till det
högkvalitativa rullagret.
Minskar friktionsförlusten
med 8-10% beroende på
svärdets längd. Epoxylack
skydar mot repor och
korrosion. Utbytbar nos
finns som reservdel.

501 95 69-84
Svärd 24" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid
användning av långa svärd
för att avlasta trycket på
svärdsnosen. Överför
belastningen till det
högkvalitativa rullagret.

501 95 69-92
Svärd 28" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid
användning av långa svärd
för att avlasta trycket på
svärdsnosen. Överför
belastningen till det
högkvalitativa rullagret.
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Tillbehör

Minskar friktionsförlusten
med 8-10% beroende på
svärdets längd. Epoxylack
skydar mot repor och
korrosion. Utbytbar nos
finns som reservdel.

Minskar friktionsförlusten
med 8-10% beroende på
svärdets längd. Epoxylack
skydar mot repor och
korrosion. Utbytbar nos
finns som reservdel.
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