
Husqvarna K 4000

This electric all-round cutter minimises the amount of water and slurry.
Unlike other electric cutters, the blade rotates forward, cutting into the
material efficiently with minimum effort on the operator. K 4000 is easily
adaptable for dry cutting with the Vac attachment accessory for minimal
dust generation.

 Profundidade

de corte, max
 125 mm

 Diâmetro do

disco, máx.
 350 mm

Número do artigo :
MOTO-CORTADOR K 4000 220-240 V | EU - 967 07 98-01
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CARACTERÍSTICAS

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

Válvula de água de fluxo
constante

O regulador integrado controla o

volume de água, garantindo um

fluxo constante para o disco de

corte. Também garante que a

quantidade de água seja suficiente

para unir a poeira sem gastar água

em excesso.

Ergonomically designed
rear handle

Power cord inlet located

underneath the handle enables

ease of use and comfortable

handling with hassle free operation.

Increased productivity

The new pop-up carbon brushes

protects the collector from

unforeseen rotor changes which

increases reliability and enables

longer service intervals.

Easy serviceability

The one-piece inspection lid and

Torx screws make it easy to

assemble and service.

Dispositivo de bloqueio rápido

Rotação no sentido do avanço

Alta durabilidade e baixos níveis de ruídos

Proteção contra sobrecargas

Perfeita para trabalhos em locais fechados

Elgard™

Softstart™ eletrônico

Ajuste a aberturas

Blocos, bermas e blocos de pedras de pavimentos

Betão moldado

Corte profundo

Pavimentos e paredes

Sulcos

Valas para tubagens

Tubos
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ESPECIFICAÇÕES

 Motor
Potência nominal de entrada 2.7 kW

Tensão 220-240 V

Freqüência 50-60 Hz

 Equipamento de corte
Profundidade de corte, max 125 mm

Diâmetro do disco, máx. 350 mm

Diâmetro da ferramenta de centragem 25,4 mm

Espessura do disco, máx. 5.6 mm

Velocidade periférica, máx. 100 m/s

 Dimensões
Dimensões do produto, comprimento 631 mm

Dimensões do produto, largura 221 mm

Dimensões do produto, altura 313 mm

Peso 7.6 kg

 Som e ruído
Nível de potência sonora, garantido (LWA) 105 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do

operador

95 dB(A)

 Vibrações
Vibração no punho esquerdo 3.5 m/s²

Vibração no punho direito 3.5 m/s²
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