
Kraftfull och välbalanserad handhållen blåsare för
professionellt bruk. Den patenterade X-TORQ®-
motortekniken kombinerat med en specialfläkt och
elegant kåpkonstruktion ger hög blåskapacitet som
dessutom är enkel att hantera. Antivibrationssystemet
Low Vib gör arbetet mindre påfrestande – även vid
långa arbetspass. De intuitiva reglagen, bland dem en
farthållare, gör maskinen praktisk och effektiv att
använda.

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

Justerbar  rör längd
Blåsrörets längd är
justerbart, för bästa
resultat.

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

Far thållare
Blåshastigheten kan ställas
in, för enklare hantering.

Ytter ligare egenskaper

Cent rerat  blåsrör
Den S-formade designen gör att luftflödet hamnar
centalt på maskinen. Detta gör maskinen mycket lätt
att manövrera.

Tekniska Data

Motorspecif ikat ion

Cylindervolym, cm³ 25,4 cm³

Cylinderdiameter 34 mm

Slaglängd 28 mm

Effekt 0,85 kW

Varvtal vid maxeffekt 7300 v/min

Bränsletankens volym 0,45 l

Bränsleförbrukning 518 g/kWh

Luftgap svänghjul/tändmodul 0,3 mm

Tomgångsvarvtal 3000 v/min

Tändstift NGK BPMR8Y

Elektrod avstånd 0,65 mm

Art ikeldata

Luftflödet vid snäcka 13,95 m³/min

Luftflödet vid munstycke 13 m³/min
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Tekniska Data

Lufthastighet (runt munstycke) 70 m/s

Lufthastighet (platt munstycke) 86 m/s

Vibrat ion & lj ud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) handtag 1,2 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 91 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 106 dB(A)

Övrigt

Vikt 4,3 kg

Riggrörslängd 550 mm

Riggrörsdiameter 68 mm

Logist ik info

Vikt inkl. förpackning 8 kg

Produkt storlek, LxBxH 407x228x354 mm

Tillbehör

505 66 53-04
Hörselskydd med bygel

Hörselskydden är utvecklade för optimal ergonomi och
långvarig användning. Designen ger möjlighet att justera

trycket med 20% mot huvudet. Kan utrustas med ett brett
utbud av visir.

544 96 37-01
Skyddsglasögon,  Clear  X

Skyddsglasögon med repfria, klara linser. Med
bågar som kan förlängas och linser som kan

vinklas. Godkända enligt EN 166, ANSI Z87+.
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