Husqvarna K 760 Cut-n-Break
Vår Cut-n-Break-metod är det naturliga valet när du behöver kapa djupt med låga
underhållskostnader. K 760 Cut-n-Break låter dig kapa så djupt som 400 mm från
en sida. De två höghastighetsklingorna gör en kärna i sågsnittet, som enkelt kan
brytas av med det tillhörande brytverktyget. På detta sätt arbetar du dig enkelt
genom materialet, med en väldigt låg underhållskostnad för dina diamantverktyg.
Levereras med tvillingklingor och ett brytverktyg.

KOSTNADSEFFEKTIV
KAPNINGSMETOD

EXCEPTIONELLT
KAPNINGSDJUP

HÖGPRESTANDAKLINGOR
INKLUDERADE

Med den unika Cut-n-Breakmetoden kan du arbeta dig igenom
materialet steg för steg till en låg
verktygskostnad.

Den långa kroppen och dubbla
klingorna låter dig kapa på djup
upp till 400 mm.

Tvillingklingor med en stabil kärnoch kapningsprestanda levereras
med maskinen.

LÅG
BRÄNSLEKONSUMTION
OCH UTSLÄPP

Den unika X-TORQ®motorteknologin ökar effekten och
reducerar bränslekonsumtionen
med upp till 20 % i jämförelse
med konventionella
tvåtaktsmotorer.

Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break
n Lättstartad
n Lätt och kraftfull
n Den enda gången filtret behöver undersökas och bytas
är om du upplever brist på effekt.
n Hög effekt med mindre bränsleförbrukning
n Vår X-TORQ®-motor producerar mindre utsläpp,
minskar bränslekonsumtionen och producerar mer
effekt.
n Klingbroms
n Vår inkapslade starter, där returfjädern och linskivans
lagring är slutna, ger en praktiskt taget underhållsfri
starter.

n Vår praktiskt taget underhållsfria starter, tack vare den
dammavtätade startern och den slitstarka startsladden.
n Vårt tvåstegsfiltersystem med centrifugal rengöring
och ett enda pappersfilter ökar produktlivslängden
och utökar serviceintervall.
n Vår inbyggda automatiska filterersättare bibehåller hög
effekt under luftfiltrets livstid.
n Vattenjusteringen ger en effektiv dammkontroll och
gör användning lättare och mer effektiv.
n Reducerar vibrationer i kapmaskinens handtag för mer
komfort och längre användningstid.
n EasyStart säkerställer lättare uppstart genom att
reducera kompressionen i cylindern.

TECHNICAL SPECIFICATION

Motor
Cylindervolym, cm³
Effekt
Bränsletankens volym
Tomgångsvarvtal
Vibrationer, främre handtag, (a hv, eq) m /s²

Luftkyld tvåtaktsmotor
73,5 cm³
3,7 kW
0,9 l
2700 v/min
1,9 m/s²

Vibrationer, bakre handtag, (a hv, eq) m /s²

2,8 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)

101 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA

115 dB(A)

Klingdiameter

230 mm

Max. sågdjup

400 mm

Vikt (utan skärutrustning), kg
Weight incl. cutting equipment

9,6 kg
11,1 kg

