
Extremt lätt, kompakt och praktisk motorsåg för
jordbrukare och konsumenter med höga krav som
behöver en mångsidig såg för enklare kapuppgifter.
X-TORQ®-motorn ger lägre bränsleförbrukning och
avgasemissioner. Smart Start®, bränslepump och
stoppkontakt som återgår automatiskt för enklare start.

Air  Inj ect ion™
Air Injection.
Luftreningssystem av
centrifugaltyp ger längre
intervall mellan rengöring av
luftfilter, jämnare gång och
minskat slitage.

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.

Riktmärken för  fällning
Fällmarkering för bättre
fällprecision.

Opt imerad sågkropp
Inga utstickande detaljer,
slät undersida, rundad
startapparat och inbyggd
choke/stoppreglage, för att
minska risken för att sågen
ska fastna i kvistar, lätt att
hantera.

Ytter ligare egenskaper

Sidomonterad kedjest räckare
Möjliggör en lätt och snabb justering av kedjan.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och
händer.

Smart  Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen
startar snabbt och med ett minimum av ansträngning.
Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till
40 %.

Bränslepump
Bränlsepumpens konstruktion gör maskinen mycket
lättstartad.

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

Luft fi lt erkåpa
Snabblåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller
byte av tändstift.

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

Bät t re grepp
Vinklat främre handtag för bättre grepp och naturlig
arbetsställning.

Tröghetsut löst  kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms
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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 0,3 l

Bränsleförbrukning 408 g/kWh

Tomgångsvarvtal 2900 v/min

Tändstift NGK CMR6H

Elektrod avstånd 0,4 mm

Max vridmoment 1,57 Nm/7500 v/min

Smörj medel

Oljetankens volym 0,2 l

Vibrat ion & lj uddata

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

4,9/4,1 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens
öra, dB(A)

100 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 112 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning 3/8"

Rekommenderad svärdslängd,
min-max, cm

30-40 cm

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg 3,92 kg

Logist ikdata

Vikt inkl. förpackning 7,3 kg

Produkt storlek, LxBxH 4,4x2,4x2,55 mm

Motorspecif ikat ion

Uteffekt 1,5 kW

Bränsleförbrukning 408 g/kWh ()

Lj uddata

Ljudeffektnivå, garanterad
(LWA)

112 dB(A)

Ljudtryck vid användarens
öra

100 dB(A)

Osäkerhet - ljudtryck 1 dB(A)

Vibrat ionsdata

Ekvivalent vibrationsnivå
(ahv, ekv.) främre och
bakre handtag

4,9/4,1 m/s²

Osäkerhet - ekvivalent
vibrationsnivå

1 m/s²

Metaller

Plaster

Gummi

Övr igt

Total produktvikt 3,92 kg
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