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Husqvarna 336FR levereras komplett med
trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. Denna
flexibilitet gör den till en idealisk lösning för alla som
behöver båda produkternas fördelar i ett kraftfullt
paket. X-TORQ®-motorn ger råstyrka och utmärkt
bränsleekonomi. Levereras med Balance 35 sele.

Balance 35
Ergonomisk sele som fördelar belastningen
optimalt mellan axlar, bröst och rygg.

Gr äsvinkelväxel
Vinkelväxelutvecklad med
högt åtdragningsmoment och
skärutrustningen parallellt
med marken för bästa
skärkapacitet

Just er bar t handt ag
Justerbart och ergonomiskt
handtag för bästa komfort.

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

Br änslepump
Bränlsepumpens
konstruktion gör maskinen
mycket lättstartad.

Aut omat iskt st oppr eglage
Stoppreglage som
automatiskt ställer sig i
ON-läge för problemfritt
startande.

Yt t er ligar e egenskaper
Kombiskydd
Tillbehöret kombiskydd kan användas antingen
tillsammans med gräskniv eller trimmerhuvud.
Handt ag med mj uka grepp
Handtag med mjukt grepp för bekväm användning

Ergonomiskt handt ag
Komfortabel handtagsdesign.
Tap 'n Go t rimmerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb
trådmatning.

Tekniska Dat a
Mot orspecif ikat ion
Cylindervolym, cm³

34,6 cm³

Cylinderdiameter

38 mm

Slaglängd

30,5 mm

Effekt

1,4 kW

Varvtal vid maxeffekt

8400 v/min

Bränsletankens volym

0,6 l

Bränsleförbrukning

435 g/kWh
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Tekniska Dat a
Bränsleförbrukning

0,59 kg/h

Luftgap svänghjul/tändmodul

0,3 mm

Tomgångsvarvtal

2900 v/min

Tändstift

Champion RCJ6Y

Elektrod avstånd

0,5 mm

Kopplingsaktiveringshastighet

3800 v/min (±120 rpm)

Maximalt varvtal på utgående axel, rpm

8220 v/min

Gänga på utgående axel

M12x1.75V

Smörj medel
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)

Mineralfett

Vibr at ion & lj ud dat a
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag,
m/s²

3,7/2,7 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)

98 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA

113 dB(A)

Tr ansmissiondat a
Utväxling

1:1,4

Vinkelväxel

35 °

Ut rust ning
Trimmerhuvud

T35 M12

Gräsklinga

Multi 300-3

Sågklinga

Scarlett 200-22

Sele

Balance 35

Logist ik inf o
Vikt (utan skärutrustning), kg

7 kg

Riggrörslängd

1483 mm

Riggrörsdiameter

28 mm

Logist ikdat a
Förpackningsstorlek, LxBxH

1834x324x310x114 mm

St andardut r ust ning
537 33 16-01 - Kombiskydd f ör t r immer huvud
För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.

501 32 04-02 - Klingskydd f ör r öj klingor
Skyddar föraren vid användning av sågklinga.

578 44 64-01 - Tr immer huvud T35
Trimmerhuvudet T35 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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Tillbehör

578 44 76-01
Tr immer huvud S35

578 44 66-01
Tr immer huvud T35X

578 44 93-01
Tr i-Cut

578 44 49-01
Gr äsklinga 3-t andad

Trimmerhuvud med
manuell trådmatning.
Användaren matar ut
tråden manuellt genom
att trycka på
trådmatningsknappen
och dra i tråden.

Trimmerhuvudet T35X är
exklusivt framtaget av
Husqvarna. Det är utrustat
med ett halvautomatiskt
trådmatningssystem, även
kallat Tap’n go, och en
viloyta med kullager.
Funktionerna har utvecklats
för att passa användare med
höga krav på slitstyrka och
minimerad nedtid.
Trimmertråden matas ut
automatiskt när huvudet
trycks ned i marken. Det gör
att användaren alltid själv
styr när tråden ska matas, och
att tråden kan matas ut
samtidigt som maskinen
används.

För grövre gräs och
terräng med stenar.
Tydligt synliga och
utbytbara plastknivar som
är säkra att använda runt
träd och buskar.

För frodigt, grövre gräs
men ej för vedartad
växtlighet. Perfekt för
röjning av sly och grovt
gräs.

578 44 49-01
Gr äsklinga 3-t andad

578 44 47-01
Gr äsklinga 4-t andad

578 44 68-01
Tr immer huvud T45X

För frodigt, grövre gräs
men ej för vedartad
växtlighet. Perfekt för
röjning av sly och grovt
gräs.

För frodigt, grövre gräs men
ej för vedartad växtlighet.

Trimmerhuvudet T45X har
ett halvautomatiskt
matningssystem, Tap'n go,
och kullagrad knopp.
Funktioner som är
utvecklade för användare
med höga krav på
slitstyrka och minimal
nedtid. Trimmertråden
matas ut automatiskt när
huvudet trycks ned i
marken. Detta gör att
användaren alltid styr när
tråden matas ut, och
tråden kan matas ut
medan man arbetar med
maskinen.

578 44 78-01
Tr immer huvud Tr immy
SII
Trimmerhuvud med
manuell trådmatning.
Användaren matar ut
tråden manuellt genom
att trycka på
trådmatningsknappen
och dra i tråden.
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