
En mycket flexibel, professionell stånghäcksax med
justerbar knivbalk. Motorn fungerar som motvikt och
gör maskinen exceptionellt välbalanserad och bekväm
att använda. Räckvidden och den justerbara knivbalken
gör den lämplig för både höga och låga häckar utan
stege eller skylift. Intuitiva kontroller för enkel start.
325HE3 är utrustad med vår X-TORQ® -motor.

Motorplacer ing
Motorns placering bidrar
också till att leda bort
avgaserna från användaren.

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.

Effekt iv kniv
Vassa och robusta tänder för
hög produktivitet och lång
livslängd.

Vinklingsbar kniv
Asymmetrisk knivbalk och
långt riggrör för extra
komfort.

Fj ärrmanövrerad
Fjärrmanövreringen gör det
lätt att justera
skärutrustningens vinkel
under arbete.

Ytter ligare egenskaper

Bränslepump
Bränlsepumpens konstruktion gör maskinen mycket
lättstartad.

Lät t servad startapparat
Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid
behov byta startsnöre.

Mångsidighet
Häcksaxen är utrustad med justerbart svärd.
Funktionen ger mångsidighet samt bättre komfort och
ergonomi.

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

Enkla, t ydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och
förstå.

Tekniska Data

Motorspecif ikat ion

Cylindervolym, cm³ 25,4 cm³

Cylinderdiameter 34 mm

Slaglängd 28 mm
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Tekniska Data

Effekt 1 kW

Varvtal vid maxeffekt 8500 v/min

Bränsletankens volym 0,51 l

Bränsleförbrukning 520 g/kWh

Tomgångsvarvtal 3000 v/min

Vibrat ion & lj ud data

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

3,1/4 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 96 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 106 dB(A)

Transmission data

Utväxling 1:5,58

Utrustning

Knivlängd 55 cm

Knivjustering upp/ner 45/85°

Tandspalt 29 mm

Skärhastighet 4300 klipp/min

Övrig info

Vikt 6,35 kg
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