
Husqvarna 555RXT är en mycket kraftfull buskröjare 
utvecklad för heltidsarbete under tuffa förhållanden. 
X-Torq®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och 
utmärkt bränsleekonomi. Långt riggrör och vinkelväxel 
vinklad 35 grader underlättar bredare svep. Mycket 
låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med 
sele Balance XT.

Gräsvinkelväxel
Vinkelväxelutvecklad med 
högt åtdragningsmoment 
och skärutrustningen 
parallellt med marken för 
bästa skärkapacitet

Justerbart handtag
Justerbart och ergonomiskt 
handtag för bästa komfort.

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

Långt riggrör
Långt riggrör, optimerat för 
gräsröjning.

Balance XT
Ergonomisk sele med bred 
ryggplatta, axelband och 
höftbälte som fördelar 
belastningen över ett stort 
område. Justerbar ryggplatta för 
perfekt passform.

Högt vinklat torn
Högt vinklat torn för maximal 
rörelsefrihet.

Ytterligare egenskaper

Bränslepump
Bränlsepumpens konstruktion gör maskinen mycket 
lättstartad.

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

Optimal komfort
Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör 
det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.

LowVib®
LowVib minskar effektivt vibrationerna i handtagen.

Ergonomiskt handtag
Komfortabel handtagsdesign.

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 
%.

Ergonomisk design
Vinklat styre och komforthandtag ger utmärkt grepp och 
arbetsställning.

Enkelt byte av skärutrustning
En magnet som håller låspinnen på plats underlättar 
byte av skärutrustning.

Justerbar selkroksögla
Justerbar ögla för bästa möjliga balans

Handtag med mjuka grepp
Handtag med mjukt grepp för bekväm användning



Ytterligare egenskaper

Tap 'n Go trimmerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb 
trådmatning.

Tekniska Data
Motorspecifikation

Cylindervolym, cm³ 53,3 cm³

Cylinderdiameter 45 mm

Slaglängd 33,5 mm

Effekt 2,8 kW

Varvtal vid maxeffekt 9000 v/min

Bränsletankens volym 1,1 l

Bränsleförbrukning 480 g/kWh

Bränsleförbrukning 1,34 kg/h

Luftgap svänghjul/tändmodul 0,3 mm

Tomgångsvarvtal 2800 v/min

Tändstift NGK BPMR7A

Elektrod avstånd 0,5 mm

Kopplingsaktiveringshastighet 4100 v/min (±120 rpm)

Smörjmedelstyp Husqvarna tvåtakts eller 
motsv. på 50:1

Maximalt varvtal på utgående 
axel, rpm

10500 v/min

Gänga på utgående axel M12x1.75V

Smörjmedel

Smörjmedelstyp (vinkelväxel) Biologiskt nedbrytbart fett

Vibration & ljud data

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

1,5/1,6 m/s²

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, 
eq) vänster/höger handtag, 
m/s²

1,5/1,6 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens 
öra, dB(A)

101 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 121 dB(A)

Transmissiondata

Utväxling 1:1,47

Vinkelväxel 35 °

Utrustning

Trimmerhuvud T55X M12

Gräsklinga Multi 350-3

Sele Balance XT™

Logistik info

Vikt (utan skärutrustning), kg 9,2 kg

Riggrörslängd 1483 mm

Riggrörsdiameter 35 mm

Logistikdata

Förpackningsstorlek, LxBxH 1834x324x310x114 mm

Motor specifikation

Uteffekt 2,8 kW

Bränsleförbrukning 480 g/kWh (1,34 kg/h)

Bränsle och smörjmedel

Smörjmedelstyp, motor
Husqvarna tvåtakts 
eller motsv. på 50:1

Emissionsdata EPA

HC, g/kWh 61 g/kWh

CO, g/kWh 350 g/kWh

NOx, g/kWh 2,4 g/kWh

Ljuddata

Ljudeffektnivå, garanterad 
(LWA)

121 dB(A)

Ljudtryck vid användarens 
öra

101 dB(A)

Osäkerhet - ljudtryck 1 dB(A)

Standard EN ISO 11806 and ISO 
22868

Vibrationsdata

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

1,5/1,6 m/s²

Osäkerhet - ekvivalent 
vibrationsnivå

1 m/s²

Standard EN ISO 11806 and ISO 
22867

Godkännanden

Cert EU, Avgasemissioner Yes

Cert bullerdirektivet 
2000/14/EG Nej

01/164/070

CE Yes

Cert maskindirektivet 
2006/42/EG Nej

SEC/09/2175

Metaler

Materialinnehåll, stål 2,353 kg (25,58%)

Materialinnehåll, zink 0,0009 kg (0,01%)

Materialinnehåll, andra 
rena metaller

0,254 kg (2,76%)

Plaster

Materialinnehåll, PA 1,865 kg (20,27%)

Materialinnehåll, PBT 0,287 kg (3,12%)

Materialinnehåll, PP 0,458 kg (4,98%)

Materialinnehåll, POM 0,402 kg (4,37%)

Materialinnehåll, andra 
plaster

0,061 kg (0,66%)

Gummi



Materialinnehåll, 
silikongummi

0,002 kg (0,02%)

Materialinnehåll, 
naturgummi

0,006 kg (0,07%)

Materialinnehåll, 
nitrilgummi

0,004 kg (0,04%)

Materialinnehåll, hydrerat 
nitrilgummi

0,095 kg (1,03%)

Materialinnehåll, 
fluorsilikongummi

3E-05 kg (0%)

Materialinnehåll, 
fluorkarbongummi

0,001 kg (0,01%)

Övriga

Total produktvikt 9,2 kg

Standardutrustning

578 44 70-01 - Trimmerhuvud T55X

Trimmerhuvudet T55X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett 
halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap’n go, och en viloyta med kullager. 
Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad 
nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att 
användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som 
maskinen används.

578 44 44-01 - Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Perfekt för röjning av sly och grovt 
gräs.

Tillbehör

578 44 68-01
Trimmerhuvud T45X

Trimmerhuvudet T45X har 
ett halvautomatiskt 
matningssystem, Tap'n go, 
och kullagrad knopp. 
Funktioner som är 
utvecklade för användare 
med höga krav på 
slitstyrka och minimal 
nedtid. Trimmertråden 
matas ut automatiskt när 
huvudet trycks ned i 
marken. Detta gör att 

578 44 49-01
Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre 
gräs men ej för 
vedartad växtlighet. 
Perfekt för röjning 
av sly och grovt 
gräs.

578 44 47-01
Gräsklinga 4-tandad

För frodigt, grövre gräs 
men ej för vedartad 
växtlighet.

578 44 45-01
Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej 
för vedartad växtlighet. 
Perfekt för röjning av sly och 
grovt gräs.



Tillbehör

användaren alltid styr när 
tråden matas ut, och 
tråden kan matas ut 
medan man arbetar med 
maskinen.

578 44 45-01
Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre gräs 
men ej för vedartad 
växtlighet. Perfekt för 
röjning av sly och grovt 
gräs.

578 44 27-01
Röjklinga Scarlet

Effektiv och hållbar 
med speciellt 
utformade 
skärtänder som ger 
ett mjukt skär och 
minskar risken för 
att klingan ska 
fastna.

578 44 78-01
Trimmerhuvud Trimmy 
SII

Trimmerhuvud med 
manuell trådmatning. 
Användaren matar ut 
tråden manuellt genom 
att trycka på 
trådmatningsknappen 
och dra i tråden.

578 44 70-01
Trimmerhuvud T55X

Trimmerhuvudet T55X är 
exklusivt framtaget av 
Husqvarna. Det är utrustat 
med ett halvautomatiskt 
trådmatningssystem, även 
kallat Tap’n go, och en viloyta 
med kullager. Funktionerna 
har utvecklats för att passa 
användare med höga krav på 
slitstyrka och minimerad 
nedtid. Trimmertråden matas 
ut automatiskt när huvudet 
trycks ned i marken. Det gör 
att användaren alltid själv styr 
när tråden ska matas, och att 
tråden kan matas ut samtidigt 
som maskinen används.


