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De Husqvarna 350BT is een consumenten gestylde
bladblazer in de populaire 50cc klasse. Toepassingen:
een nieuwe X-TORQ motor met E-TECH II emissie
controle, een draagtuig en de bediening zijn
ergonomisch ontworpen en daardoor eenvoudig in
gebruik.

X-Torq® motor
Het X-Torq ® motor ontwerp
vermindert het
brandstofverbruik met
maximaal 20% en de
schadelijke uitstoot van
uitlaatgassen met maximaal
75%.

Brandstofpomp
Een brandstofopvoerpomp
om zeer makkelijk te
starten.

Verstelbare handvatten
Verstelbare handvatten voor
onovertroffen comfort.

Draagstel met vulling
Comfortabel gewatteerd
draagstel met een heupriem
die de belasting vermindert.

Cruise control
Blaassnelheid kan ingesteld
worden.

Optimaal comfort
Zachte handvatten voor
optimaal comfort. Het
lushandvat maakt het
makkelijk om te draaien en
de trimmer onder
verschillende hoeken te
gebruiken.

Additionele kenmerken
LowVib®
Dempkussentjes tussen de motor en het chassis
verminderen de trillingen.
Ergonomisch handvat
De hendel kan in een hoek gezet worden en heeft
rubberen inzetten voor een stabiele, comfortabele grip.

Hoge blaascapaciteit
De krachtige en makkelijk te starten X-Torq motor in
combinatie met het effectieve ontwerp van de
ventilator levert een hoge luchtsnelheid en luchtstroom.

Technische gegevens
Engine specification
Cilinderinhoud

50,2 cm³

Cilinderdiameter

44 mm

Cilinderslag

33 mm

Vermogensoutput

1,6 kW

Maximum snelheid

7500 tpm

Benzinetank inhoud

1,25 liter
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Technische gegevens
Benzine verbruik

455 g/kWh

Artikelgegevens
Luchtstroom in ventilatorhuis

19,6 m³/min

Luchtstroom in blaaspijp

14 m³/min

Luchtsnelheid

80,47 m/s

Trillings- & geluidsgegevens
Equivalent trillingsniveaul (ahv, eq) handgreep

2,2 m/s²

Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker

94 dB(A)

Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)

104 dB(A)

Geluidsdruk (15m)

71 dB(A)

Equipment
OEM Harness

Integrated

Overall dimensions
Gewicht

10,21 kg

Logistical Data
Gewicht incl. verpakking

11,56 kg

Afmetingen verpakt, LxBxH

490x390x520 mm

Pallethoeveelheid

24

Producten per 20ft container

240 stuks

Producten per 40ft container

480 stuks
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