
Husqvarna 226HD60S är en ovanligt välbalanserad och
robust häcksax med dubbelsidigt skär och X-TORQ®-
motor. Den robusta konstruktionen ger lång livslängd
under hård användning.

Kopplingskomponenter  med
lång livslängd
Kopplingskomponenterna har
tagits fram för lång
hållbarhet i tuffa
arbetsförhållanden.

Justerbar t  bakre handtag
Det bakre handtaget går att
justera för att underlätta
klippning av sidorna och
toppen på häcken.

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

Bränslepump
Bränlsepumpens
konstruktion gör maskinen
mycket lättstartad.

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

LowVib®
LowVib minskar effektivt
vibrationerna i handtagen.

Ytter ligare egenskaper

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

Robust  design
Den robusta designen gör häcksaxen redo för hårt
arbete samt ökad livslängd.

Tekniska Data

Motorspecif ikat ion

Cylindervolym, cm³ 23,6 cm³

Cylinderdiameter 34 mm

Slaglängd 26 mm

Effekt 0,85 kW

Varvtal vid maxeffekt 8500 v/min

Bränsletankens volym 0,5 l

Bränsleförbrukning 412 g/kWh

Luftgap svänghjul/tändmodul 0,35 mm

Motor specif ikat ion

Uteffekt 0,85 kW

Bränsleförbrukning 412 g/kWh ()

Emissions data EPA

HC, g/kWh 41,9 g/kWh

CO, g/kWh 226,7 g/kWh

NOx, g/kWh 0,69 g/kWh

Lj ud data

Ljudeffektnivå, garanterad
(LWA)

102 dB(A)
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Tekniska Data

Tomgångsvarvtal 3000 v/min

Tändstift NGK CMR7H-10

Elektrod avstånd 0,95 mm

Vibrat ion & lj ud data

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

2/2,5 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens
öra, dB(A)

91 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 102 dB(A)

Transmission data

Utväxling 5,11:1

Utrustning

Knivlängd 60 cm

Tandspalt 28 mm

Skärhastighet 4100 klipp/min

Övrig info

Vikt 5,8 kg

Logist ik info

Vikt inkl. förpackning 9 kg

Förpackningsformat, LxBxH 1120x290x220 mm

Antal produkter per 20ft
container

380 st

Antal produkter per 40ft
container

770 st

Antal produkter per 40ft HC
container

960 st

Ljudtryck vid användarens
öra

91 dB(A)

Vibrat ions data

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

2/2,5 m/s²

Osäkerhet - ekvivalent
vibrationsnivå

1 m/s²

Metaller

Plaster

Gummi

Övr igt

Total produktvikt 5,8 kg
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