
Husqvarna 535 FBx är marknadens första kedjeröjsåg.
Kedjeröjsågen har en flexibel upphängning av
skärutrustningen, vilket gör det möjligt att såga både
vertikalt och horisontellt med hög precision.
Upphängningen möjliggör röjning i den stubbhöjd som
passar dig, lågt eller högre upp. Kedjeröjsågen
genomsyras av ergonomiska lösningar som gör
röjningsarbetet effektivare och mindre ansträngande.

Utmärkt  vikt fördelning
Kedjeröjsågens sele och
upphängningsram ger
utmärkt viktfördelning vid
toppröjning.

Justerbar
upphängningskrok
Kedjeröjsågen har en
fjädrande upphängning
vilket avlastar armarna och
ger ökad komfort.

X-TORQ®
X-TORQ® motorns design
minskar skadliga utsläpp med
upp till 75% och minskar
bränsleförbrukningen med
upp till 20%.

Automat iskt  stoppreglage
Stoppreglage som
automatiskt ställer sig i
ON-läge för problemfritt
startande.

Opt imal komfor t
Mjuka handtag för optimal
komfort. Bygelhandtaget gör
det lätt att vrida och
använda trimmern i olika
vinklar.

LowVib®
LowVib minskar effektivt
vibrationerna i handtagen.

Ytter ligare egenskaper

Ergonomiskt  handtag
Komfortabel handtagsdesign.

Kedjesmörjning
Reglerbar, automatisk kedjesmörjning.

Justerbart  handtag
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.

Bränslepump
Bränlsepumpens konstruktion gör maskinen mycket
lättstartad.

Delbart  r iggrör
Tvådelat riggrör för enkel transport och förvaring.

Tekniska Data

Motorspecif ikat ion

Cylindervolym, cm³ 34,6 cm³

Cylinderdiameter 38 mm

Slaglängd 30,5 mm

Effekt 1,6 kW

Varvtal vid maxeffekt 8400 v/min

Motorspecif ikat ion

Uteffekt 1,6 kW

Bränsleförbrukning 475 g/kWh (0,99 kg/h)

Emissions data EPA

HC, g/kWh 32 g/kWh

CO, g/kWh 196 g/kWh

NOx, g/kWh 2 g/kWh
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Tekniska Data

Bränsletankens volym 0,6 l

Bränsleförbrukning 475 g/kWh

Bränsleförbrukning 0,99 kg/h

Luftgap svänghjul/tändmodul 0,3 mm

Tomgångsvarvtal 2900 v/min

Tändstift Champion RCJ6Y

Elektrod avstånd 0,5 mm

Max vridmoment 2 Nm/6600 v/min

Kopplingsaktiveringshastighet 4300 v/min (±120 rpm)

Maximalt varvtal på utgående
axel, rpm

8220 v/min

Gänga på utgående axel 3/8"-24H

Smörj medel

Smörjmedelstyp (vinkelväxel) Mineralfett

Vibrat ion & lj ud data

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

1,8/1,2 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens
öra, dB(A)

94 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 111 dB(A)

Transmission data

Utväxling 1:1,29

Utrustning

Kedjedelning .325"

Rekommenderad svärdslängd,
min-max, cm

33-33 cm

Kedjehastighet vid max. effekt 18,5 m/s

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg 12,4 kg

Logist ik data

Förpackningsstorlek, LxBxH 1834x324x310x114 mm

CO₂, g/kWh 1166 g/kWh

Lj uddata

Ljudeffektnivå, garanterad
(LWA)

111 dB(A)

Ljudtryck vid användarens
öra

94 dB(A)

Osäkerhet - ljudtryck 1 dB(A)

Standard ISO 22868

Vibrat ions data

Ekvivalent vibrationsnivå
(ahv, ekv.) främre och
bakre handtag

1,8/1,2 m/s²

Osäkerhet - ekvivalent
vibrationsnivå

1 m/s²

Standard ISO 22867

Godkännande

Cert CARB Yes

Cert EU, Avgasemissioner Yes

Cert bullerdirektivet
2000/14/EG Nej

01/165/003

CE Yes

Cert maskindirektivet
2006/42/EG Nej

0404/09/2163

Metaller

Plaster

Gummi

Övr igt

Total produktvikt 12,4 kg

Standardutrustning

501 84 06-56 - Kedj a 13" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar.
Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas

inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.
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