HUSQVARNA ST 324
Husqvarna ST 324 har utvecklats för dem som behöver en ergonomisk,
högpresterande, robust och hållbar snöslunga som enkelt hanterar stora ytor. För
frekvent användning i alla snöförhållanden. Tvåstegsslunga med friktionsdrivning,
servostyrning och extra stora hjul för smidigare hantering. Genomgående högkvalitativa
komponenter för maximal hållbarhet i alla väder samt loop-handtag med värme, LEDlampor och elektrisk start.

Tvåstegssystem
Tvåstegssystem för effektiv snöröjning

Remsystem för hög kapacitet

Loop-handtag

Remsystem för hög kapacitet i tung
snö.

Loop-handtag för bättre grepp och
kontroll

Inställbart handtag
Inställbart handtag i fyra steg för
ergonomisk användning.

EGENSKAPER
• Tvåstegssystem för effektiv snöröjning

• Eluppvärmda handtag för bekväm användning

• Loop-handtag för bättre grepp och kontroll

• Differentiallås för bästa drivning

• Remsystem för hög kapacitet

• Kraftigt X-mönstrade däck

• Inställbart handtag

• Robusta glidskor i plast och metall så att användaren själv kan välja

• Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll

• Justerbara glidskor som skyddar underlaget

• Robust inmatningshus för stabil användning

• Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd

• Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden

• Reglage för sidojustering av utkast

• Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv)

• Reglage för höjdjustering av utkast

• Fläkthjul i gjutjärn med fyra blad

• Förlängd deflektor för behagligare körning

• Bandinmatarskruv för effektiv röjning

• Interlockhandtag för enhandskontroll

• Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet

• Rensningsverktyg för utkast

• Inmatarskruv med täckta kullager

• Tyst ljuddämpare för användarkomfort

• Stark skraplist i borstål

• Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång

• Enkel start i kallt väder tack vare elektrisk start

• Slitstarka styrkablar av bästa kvalitet

• Lysdiodstrålkastare för användning i mörker

Tekniska specifikationer
KAPACITET
Motoreffekt
Nettoeffekt vid förinställt varvtal,
Generic Power Source
MÅTT
Article gross weight
Produktens nettovikt
Diameter på matarskruv
Maskinbas, höjd
Maskinbas, längd
Bredd, maskinbas
Bruttovikt
Fläkthjulsdiameter
Intake height
Däckstorlek
Däckdimension, bak Diameter
Däckdimension, bak Width
Vikt
Arbetsbredd
MOTOR
Cylindervolym
Engine brand
Motorkylning
Typ av motorsmörjning
Motortillverkare
Motormodell
Växlar framåt
Växlar bakåt
Typ av växellåda
UTRUSTNING
Typ av slunga
Elektrisk start
Höjdjustering av handtag
Grepp
Strålkastare
Generic Parts and Accessories For
SMÖRJMEDEL
Typ av motorsmörjning
Bränsletank, volym
Bränsletyp
MATERIAL
Master pack: Paper + Cardboard
Metal total
Paper + Cardboard total
PE total
PET total
Plastic foil
Plastic rigid
Plastic total
PS/EPS/HIPS total

12.5 lb-ft
3600 varv/min
Petrol
130635 g
106594 g
35.5 cm
112 cm
149 cm
63.5 cm
130.63 kg
12 "
58 cm
381 mm
15 "
4"
106.6 kg
61 cm
254 cm³
Husqvarna
Luft
Stänksmord
Husqvarna
Husqvarna
6
1
Friktionsskiva
2-steg
Ja
4 Step
Loop
Ja
Snow throwers
Stänksmord
2.7 l
Bensin
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g

Tekniska specifikationer
FÖRPACKNING
Packaging height
Packaging length
Packaging volume
Packaging width
Quantity in Master pack
LJUD
Ljudnivå
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)
Ljudemissionsmått
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)

TILLBEHÖR

HANDTAGSVÄRME-SATS
599 42 39-01

881 mm
1399 mm
884.22 dm³
718 mm
1
100 dB(A)
100 dB(A)
100 dB(A)
88 dB(A)

