
Husqvarna 555FX är en mycket kraftfull röjsåg
utvecklad för röjningsarbete på heltid under tuffa
förhållanden. X-Torq®-motorn ger råstyrka, snabb
acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Kort riggrör
och vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad
fällning i tät skog. Mycket låga vibrationer tack vare
LowVib®. Levereras med sele Balance XT.

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

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

Justerbar t  handtag
Justerbart och ergonomiskt
handtag för bästa komfort.

Tumgasreglage
Tumgasreglage för
effektivitet och
precisionsstyrning. Avlastar
musklerna i handen.

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

LowVib®
LowVib minskar effektivt
vibrationerna i handtagen.

Ytter ligare egenskaper

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

Vinkelväxel för skogsbruk
Vinkelväxel utvecklad för skogbruk med hög
klinghastighet för bästa skärkapacitet.

Ergonomiskt  handtag
Komfortabel handtagsdesign.

Bränslepump
Bränlsepumpens konstruktion gör maskinen mycket
lättstartad.

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

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

Tekniska Data

Motorspecif ikat ion

Cylindervolym, cm³ 53,3 cm³

Cylinderdiameter 45 mm

Slaglängd 33,5 mm

Effekt 2,8 kW

Motorspecif ikat ion

Uteffekt 2,8 kW

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

Emissions data EPA

HC, g/kWh 61 g/kWh
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Tekniska Data

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

Max vridmoment 3,5 Nm/6900 v/min

Kopplingsaktiveringshastighet 4100 v/min (±120 rpm)

Maximalt varvtal på utgående
axel, rpm

10500 v/min

Gänga på utgående axel M12x1.75V

Smörj medel

Smörjmedelstyp (vinkelväxel) Biologiskt nedbrytbart fett

Vibrat ion & lj ud data

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

2,1/2,3 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens
öra, dB(A)

103 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 117 dB(A)

Transmission data

Utväxling 1:1,29

Vinkelväxel 24 °

Utrustning

Sågklinga Scarlett 225-24

Sele Balance XT™

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg 8,9 kg

Riggrörslängd 1355 mm

Riggrörsdiameter 35 mm

Logist ik data

Förpackningsstorlek, LxBxH 1834x324x310x114 mm

Pallmängd 12

CO, g/kWh 350 g/kWh

NOx, g/kWh 2,4 g/kWh

CO₂, g/kWh 847 g/kWh

Lj uddata

Ljudeffektnivå, garanterad
(LWA)

117 dB(A)

Ljudtryck vid användarens
öra

103 dB(A)

Osäkerhet - ljudtryck 1 dB(A)

Standard
ISO 11806 and ISO
22868

Vibrat ions data

Osäkerhet - ekvivalent
vibrationsnivå

1 m/s²

Standard
ISO 11806 and ISO
22867

Godkännande

Cert EU, Avgasemissioner Yes

Cert bullerdirektivet
2000/14/EG Nej

01/164/071

CE Yes

Cert maskindirektivet
2006/42/EG Nej

SEC/09/2176

Metaller

Plaster

Gummi

Övr igt

Total produktvikt 8,9 kg

Tillbehör

502 15 70-02
Stödkopp

Förhindrar att klingan skär i marken. Den ena roterar med klingan, den andra är kullagrad för extra lång livslängd.
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