
Detta är en kraftfull topphandtagssåg med låg vikt för
trädbeskärning från marken eller uppe i skyliften. Den
låga vikten och den välbalanserade sågkroppen gör den
mycket enkel att arbeta med.

X-TORQ®
Ger mindre
bränsleförbrukning och
reducerade emissioner, i
nivå med världens tuffaste
miljökrav.

Justerbar  olj epump
Justerbar oljepump gör det
enkelt att anpassa
kedjesmörjningen till dina
behov.

Luf t f ilter  med snabbfäste
Snabbt och lätt luftfilterbyte
eller rengöring.

Sidomonterad
kedj est räckare
Möjliggör en lätt och snabb
justering av kedjan.

Luf t f ilterkåpa
Snabblåsning av kåpa sparar
tid vid rengöring eller byte
av tändstift.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare
som skonar armar och
händer.

Ytter ligare egenskaper

Kastskydd
Utformningen av kedjebromsbygeln ger en bättre
översikt över sågsvärdet och bättre kontroll vid
sågarbetet.

Bränslepump
Bränlsepumpens konstruktion gör maskinen mycket
lättstartad.

Upphängningsögla
En stabil upphängningsögla för fastsättning av rep, gör
det lätt att fira sågen genom grenverket.

Tröghetsut löst  kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data

Motorspecif ikat ion

Cylindervolym, cm³ 35,2 cm³

Cylinderdiameter 40 mm

Slaglängd 28 mm

Effekt 1,5 kW

Varvtal vid maxeffekt 10000 v/min

Bränsletankens volym 0,26 l
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Tekniska Data

Bränsleförbrukning 408 g/kWh

Luftgap svänghjul/tändmodul 0,4 mm

Tomgångsvarvtal 2900 v/min

Tändstift NGK CMR6H

Elektrod avstånd 0,65 mm

Max vridmoment 1,57 Nm/7500 v/min

Smörj medel

Oljetankens volym 0,17 l

Oljepumpstyp Automatisk

Vibrat ion & lj uddata

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

4,1/3,9 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 103 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 114 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning 3/8" LP

Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt 25,4 m/s

Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm 30-35 cm

Typ av drivhjul Spur 6

Svärdsinfästning Liten

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg 3,4 kg

Logist ikdata

Vikt inkl. förpackning 5,26 kg

Förpackningsformat, LxBxH 400x330x270 mm

Tillbehör

576 93 65-45
Kedj a 12" 3/8" MINI 1,3
mm

576 93 65-52
Kedj a 14" 3/8" MINI 1,3
mm

576 93 65-56
Kedj a 16" 3/8" MINI 1,3
mm

501 95 92-45
Svärd 12" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten
nosradie för mindre

kastrisk och bättre
kontroll över skäret.

Epoxylack skyddar mot
repor och korrosion.
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Tillbehör

501 95 92-45
Svärd 12" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten

nosradie för mindre
kastrisk och bättre

kontroll över skäret.
Epoxylack skyddar mot

repor och korrosion.

501 95 92-52
Svärd 14" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten

nosradie för mindre
kastrisk och bättre

kontroll över skäret.
Epoxylack skyddar mot

repor och korrosion.

501 95 92-56
Svärd 16" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten

nosradie för mindre
kastrisk och bättre

kontroll över skäret.
Epoxylack skyddar mot

repor och korrosion.

501 95 96-45
Svärd 12" 3/8" MINI
INTENZ (inbyggd
kedj est räckning i svärdet .
För  modellerna
315-/316-/318- Elect r ic,
334T,  335XPT)

Svag kurvform och liten
nosradie för mindre

kastrisk och bättre
kontroll över skäret.

Epoxylack skyddar mot
repor och korrosion.

501 95 96-45
Svärd 12" 3/8" MINI
INTENZ (inbyggd
kedj est räckning i svärdet .
För  modellerna
315-/316-/318- Elect r ic,
334T,  335XPT)

Svag kurvform och liten

nosradie för mindre
kastrisk och bättre

kontroll över skäret.
Epoxylack skyddar mot

repor och korrosion.

501 95 96-52
Svärd 14" 3/8" MINI
INTENZ

Svag kurvform och liten
nosradie för mindre

kastrisk och bättre
kontroll över skäret.

Epoxylack skyddar mot
repor och korrosion.
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