HUSQVARNA ST 224

Husqvarna ST 224 er konstruert for huseiere som trenger en
snøfreser med stor kapasitet for å fjerne snø fra store
garasjeinnkjørsler og gangveier. Den virker uansett underlag
takket være de justerbare skliskoene. Husqvarna ST 224 er
konstruert for bruk av og til under alle snøforhold, 10-30 cm. Den
har et effektivt to-trinns fresersystem med høy utkasterevne.
Håndtaket har justerbar høyde for komfortabel bruk.
Friksjonskivegir sikrer jevn drift. Har oppvarmede håndtak,
LED- lys og elektrisk start for arbeid under alle
værforhold.

Motorfabrikant

Husqvarna

Nominell Effekt

4.7 kW

Arbeidsbredde

61 cm

Drift system

Fricton disc
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To-trinns system
Snøen blir effektivt ført inn i maskinen og derefter kastet ut
med stor hastighet.

Regulerbart håndtak
Justerbart håndtak for bedre ergonomi.
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Friksjonsplategir
For enkel hastighetsendring avhengig
av snøforholdene.

Innmaterskrue
Båndmateskruen blander luft inn i snøen,
som gjør snøen lett håndterlig og sikrer
effektiv rydding.

3

Spesifikasjoner

Kapasitet
Arbeidsbredde (cm)
Diameter impeller
Brutto moment

61 cm
12 in
9.5 lb-ft

Motor
Volum drivstofftank (inkl. reservetank)
Hestekrefter Horsepower
Motorfabrikant
Nominell Effekt Energy
Nominell Effekt Revolutions per minute
Sylindervolum
Eksos utslipp (CO2 EU V)

Transmisjon

884.80 g/kWh

[1]

Dimensjoner

Transmisjonstype
Transmisjon forover

Friksjonskive
6

Transmisjon revers

1

Lydnivå
Lydtrykksnivå ved brukerens øre
Lydeffektnivå, garantert (LWA)

1.17 l
4.7 kW
Husqvarna
4.7 kW
3600 o/min
208 см³

Lengde
Basismaskin, bredde
Høyde
Vekt

148.59 cm
60.96 cm
102.87 cm
90.08 kg

Vibrasjon
88.4 dB(A)
105 dB(A)

Vibrasjonshåndtak

5.74 m/s

Denne CO2 målingen er gjort på laboratorie gjennom en fast testsyklus med en representativ motor i forhold til motorype
(motorfamilie), og skal ikke inneholde, eller uttrykke noen garanti for ytelsen til en spesifikk motor.
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Velkommen til Norlett Service
Myrveien 1, 1815 Askim
Tlf. 69 88 24 21
Åpningstider:
Man - fre 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 18.00
Lørdag 10.00 - 14.00
( vi har lørdagsstengt i hele Juli )

Org.nr.: 958 692 064
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