
Husqvarna K 770

A Husqvarna K770 é uma potente cortadora portátil com caraterísticas
que a posicionam como uma das melhores do mercado. Equipada com
o sistema semiautomático SmartTension ™ que permite uma ótima
transmissão de potência, mínimo desgaste e maior durabilidade da
correia. Leve, com uma excelente relação peso potência, sistema de
arranque fiável e vibrações excecionalmente baixas, o que se traduz
em menor tensão e maior produtividade. Ideal para os trabalhos
rodoviários, simplifica os cortes retos ou nas curvaturas junto do
passeio quando é complementada com o trolley KV7.

 Profundidade

de corte, max
 125 mm

 Diâmetro do

disco, máx.
 350 mm

 Potência de

saída
 3.7 kW

Número do artigo :
POWER CUTTER K 770 14" | 1" / 20mm - 967 68 21-01
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CARACTERÍSTICAS

Quer ver mais detalhes? Saiba mais sobre o produto, explorando as suas características e vantagens.

Fácil e ótimo ajuste da
Correia.

O sistema semiautomático

SmartTension reduz ao mínimo o

risco de excesso ou falta de tensão.

Leve e potente

Uma máquina leve, robusta e

potente com uma excelente

relação peso potência.

Braço de corte resistente

O novo desenho do cárter de

magnésio com uma junta de três

pernos na união do cabeçal de

corte, faculta uma maior torsão do

que a versão anterior com dois

pernos.

Intervalos de
manutenção prolongados

A resistente correia Poly-V,

combinada com o nosso motor de

arranque DuraStarter™ livre de

manutenção e o eficiente sistema

de filtragem Active Air Filtration™,

garantem intervalos de

manutenção prolongados.

Arranque digital com sincronização otimizada

Vibrações excepcionalmente baixas

Arranque prático

Filtro de ar livre de manutenção

Maior potência com menos consumo

Desempenho otimizado do motor.

Menos formação de lama e baixo consumo de água

Fácil de mudar de posição protetor de lâmina

Ajustável a múltiplos eixos de disco

Menor nível de emissões e consumo de combustível

Retardo do disco de corte

Motor de arranque livre de manutenção

Desgaste reduzido

Cortes rentes a paredes ou pisos

Active Air Filtration™

Sistema anti vibração

DuraStarter™

Correia Poly-V

SmartCarb™

Ajuste a aberturas

Asfalto

Blocos, bermas e blocos de pedras de pavimentos

Enterrar cabos

Betão moldado

Pavimentos e paredes

Carris

Corte em operações de resgate

Blade Shaft And Bearings
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ESPECIFICAÇÕES

 Motor
Potência de saída 3.7 kW

Cilindrada 73.5 cm³

Intervalo do elétrodo 0.5 mm

Cilindros 1

Tempos do motor Motor de 2 tempos

 Equipamento de corte
Profundidade de corte, max 125 mm

Diâmetro do disco, máx. 350 mm

Diâmetro da ferramenta de centragem 20/25,4 mm

Espessura do disco, máx. 5 mm

Velocidade periférica, máx. 90 m/s

 Dimensões
Dimensões do produto, comprimento 605 mm

Dimensões do produto, largura 225 mm

Dimensões do produto, altura 415 mm

Peso 10.1 kg

 Som e ruído
Nível de potência sonora, garantido (LWA) 115 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do

operador

101 dB(A)

 Vibrações
Vibração no punho esquerdo 2.0 m/s²

Vibração no punho direito 2.3 m/s²

 Certificações

Cert Máquina dir. 2006/42/EC Decl. No. EURO TEST

CERTIFICATE

SEC/10/2285
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