Husqvarna K 760
Husqvarna K 760 är en kraftfull allround-kap som är utrustad med bl a nya generationen Active Air
Filtration™; ett av marknadens mest effektiva centrifugalluftreningssystem, SmartCarb™; inbyggd automatisk
filterkompensering, samt ett mycket effektivt avvibreringssystem. K 760 har dessutom motor med X-Torq®, som
ger upp till 75 % mindre emissioner, 20 % lägre bränsleförbrukning och högre effekt, samt DuraStarter™, en
dammavtätad startapparat som ger ökad tillförlitlighet och livslängd. K 760 lämpar sig för kapning av betong
och sten vid ombyggnader, renovering och nyproduktion, mindre håltagningsarbeten och justering av fönster- och
dörröppningar samt vid viss rör, asfalt- och metallkapning. Den är också ideal för kapning av kantsten och
trädgårdsplattor vid markarbeten.

Features Husqvarna K 760
n SMARTCARB™, en inbyggd automatisk
filterkompensering, ger bibehållen hög effekt och lägre
bränsleförbrukning.
n Avvibreringssystemet - vilket gör den bekvämare och
kan användas under längre perioder.
n DEX – ny snålspolande våtkapsats för effektiv
dammhantering.
n Inkapslad transmission. Detta håller ute kapdamm och
minskar slitaget.
n Kompakt utformning, låg vikt och korrekt placerade
handtag gör det lättare att använda maskinen.
Dessutom gör vårt avvibreringssystem i handtagen
arbetet mer bekvämt under långa arbetspass.
n Lägre vikt och mer effekt betyder att användaren klarar
arbetet lättare, snabbare och med mindre belastning.
n Motor med X-Torq ger 75 % mindre emissioner, 20 %
lägre bränsleförbrukning och högre effekt.

n Mycket låga vibrationsnivåer tack vare effektiv
avvibrering.
n Mycket enkel start med Air Purge,
dekompressionsventil och integrerat choke/startgasreglage.
n DuraStarterTM, en dammavtätad startapparat med
slitstark startlina som minskar risken för stillestånd för
ökad tillförlitlighet och livslängd.
n DEX-systemet med enkelt justerbar vattenventil ger
effektiv dammhantering och minimal uppkomst av
slam.
n SmartCarbTM, inbyggd automatisk
filterkompensering som ger bibehållen hög effekt och
lägre bränsle- förbrukning.
n Minimalt servicebehov tack vare Active Air
FiltrationTM och Poly-V-drivrem.

TECHNICAL SPECIFICATION

Motor
Cylindervolym, cm³
Effekt, kW
Bränsletankens volym
Tomgångsvarvtal
Vibrationer främre handtag
Vibrationer bakre handtag
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA

Luftkyld tvåtaktsmotor
73,5 cm³
3,7 kW
0,9 l
2700 v/min
1,9/2 m/s²
2,6/2,6 m/s²
101 dB(A)
113 dB(A)

Klingdiameter

300/350 mm

Max. sågdjup

100/125 mm

Vikt, utan skärutrustning
Bränsletank, volym

9,7/9,9 kg
0,9 l

