
Husqvarna 570BTS är en kraftfull ryggburen blås
designad för att klara tuffa utmaningar. Den kraftfulla
X-TORQ®-motorn i kombination med en effektiv fläkt
gör att blåsaren har en hög blåskapacitet och
lufthastighet. Utrustad med effektivt luftfilter som ger
möjlighet till långa arbetspass och problemfri
användning. Selen har breda axelremmar.

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

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

Bränslepump
Bränlsepumpens
konstruktion gör maskinen
mycket lättstartad.

Extra ef fekt ivt  luf t f ilter
Tvåstegs filtreringen ger
längre serviceintervaller,
speciellt i dammiga miljöer.

Kraf t ig blåskapacitet
Den kraftiga och lättstartade
X-TORQ® motorn i
kombination med den
effektiva fläkten ger hög
lufthastighet och högt
luftflöde.

Ergonomisk sele
Komfortabel, ventilerad och
avlastande sele med
höftbälte och breda
axelremmar.

Ytter ligare egenskaper

Ställbart  handt ag
Ställbara handtag för suverän komfort (tillbehör).

LowVib®
Dämpelement mellan motor och ram reducerar
effektivt vibrationerna.

Ergonomiskt  handtag
Handtaget kan vinklas och har gummiinlägg i
handtaget, för ett stabilt och komfortabelt grepp.

Farthållare
Blåshastigheten kan ställas in, för enklare hantering.

Tekniska Data

Motorspecif ikat ion

Cylindervolym, cm³ 65,6 cm³

Cylinderdiameter 47,5 mm

Slaglängd 37 mm

Effekt 2,9 kW

Varvtal vid maxeffekt 8000 v/min

Bränsletankens volym 2,2 l

Motor specif ikat ion

Uteffekt 2,9 kW

Bränsleförbrukning 431 g/kWh ()

Emissions data EPA

CO, g/kWh 536 g/kWh

Lj ud data

Ljudeffektnivå, garanterad
(LWA)

110 dB(A)
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Tekniska Data

Bränsleförbrukning 431 g/kWh

Luftgap svänghjul/tändmodul 0,3 mm

Tomgångsvarvtal 2000 v/min

Tändstift NGK CMR7H

Elektrod avstånd 0,65 mm

Art ikeldata

Luftflödet vid snäcka 28 m³/min

Luftflödet vid munstycke 22 m³/min

Lufthastighet (runt munstycke) 106 m/s

Lufthastighet (platt munstycke) 91 m/s

Vibrat ion & lj ud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv,
eq) handtag

1,8 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens
öra, dB(A)

99 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 110 dB(A)

Ljudtryck (15 m) 76 dB(A)

Utrustning

Typ av munstycke Runt

Övrigt

Vikt 11,2 kg

Riggrörslängd 1197 mm

Riggrörsdiameter 72 mm

Logist ik info

Vikt inkl. förpackning 14,83 kg

Förpackningsvikt 13,5 kg

Förpackningsformat, LxBxH 540x550x530 mm

Pallformat, LxBxH 580x405x530mm

Pallmängd 16

Antal produkter per 20ft
container

160 st

Antal produkter per 40ft
container

320 st

Antal produkter per 40ft HC
container

320 st

Ljudtryck vid användarens
öra

99 dB(A)

Vibrat ions data

Osäkerhet - ekvivalent
vibrationsnivå

1 m/s²

Metaller

Plaster

Gummi

Tillbehör
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