
Husqvarna 122C är en tyst och lätt trimmer för
hemmabruk med lättanvända funktioner som Smart
Start®.

Lågt  motor lj ud
Motorkonstruktion som ger
låg ljudnivå, så att varken du
eller dina grannar störs

Tap 'n Go t r immerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n
Go för snabb trådmatning.

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
%.

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

Ytter ligare egenskaper

Ergonomiskt  handtag
Komfortabel handtagsdesign.

Bränslepump
Bränlsepumpens konstruktion gör maskinen mycket
lättstartad.

Tekniska Data

Motorspecif ikat ion

Cylindervolym, cm³ 21,7 cm³

Cylinderdiameter 32 mm

Slaglängd 27 mm

Effekt 0,6 kW

Varvtal vid maxeffekt 7800 v/min

Bränsletankens volym 0,36 l

Bränsleförbrukning 630 g/kWh

Bränsleförbrukning 0,36 kg/h

Luftgap svänghjul/tändmodul 0,3 mm

Tomgångsvarvtal 2900 v/min

Tändstift NGK CMR6A

Elektrod avstånd 0,5 mm

Kopplingsaktiveringshastighet 4200 v/min (±120 rpm)
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Tekniska Data

Maximalt varvtal på utgående axel, rpm 10000 v/min

Gänga på utgående axel 3/8"-24H

Smörj medel

Smörjmedelstyp (vinkelväxel) Mineralfett

Vibrat ion & lj ud data

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

5/3,6 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 88 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 104 dB(A)

Utrustning

Trimmerhuvud T25 (R)

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg 4,4 kg

Logist ik data

Förpackningsstorlek, LxBxH 1620x280x280x130 mm

Antal produkter per 40ft HC container 504 st

Standardutrustning

578 44 60-01 - Tr immerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett

halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap’n go, som innebär att trimmertråden matas
ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när

tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när
tråden ska matas fram.
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