
Denna såg är kraftfull, uthållig och enkel att manövrera vilket gör den perfekt för 
fällning, kvistning och kapning av små och medlestora träd. Den slimmade sågkroppen 
innehåller en mängd innovativa egenskaper som säkerställer effektiv, pålitlig och 
bekväm hantering. 

LowVib® 
Effektiva vibrationsdämpare 
absorberar vibrationer och skyddar 
användarens armar och händer. 

Oförlorbara svärdsmuttrar 
Låsfunktionen förhindrar att 
svärdsmuttrarna försvinner. 

Slitstarkt fällriktmärke 
Perfekt siktlinje är viktigt vid 
trädfällning – så vi skapade en som 
håller längre än själva motorsågen. 

Optimerat kylsystem 
Vårt nya kylsystem har optimerats i 
varje detalj för att ge dig en tillförlitlig 
motorsåg i alla situationer. 

HUSQVARNA 550 XP® Mark II 



EGENSKAPER
• Suverän kylningskapacitet för längre motorlivslängd. 

• Perfekt siktlinje är viktigt vid trädfällning 

• Låsfunktionen förhindrar att svärdsmuttrarna försvinner. 

• LowVib® skonar användarens armar och händer 

• Lätt och smidig att hantera i alla situationer. 

• Mindre filterrengöring med Air Injection™ 

• Det in- och utfällbara tanklocket är lätt att öppna. 

• Luftfilter med snabbfäste 

• Magnesiumvevhus utformat för professionell användning 

• Skruvar som hålls på plats 

• Enkel att underhålla tack vare cylinderkåpa med snäpplås 

• Automatisk motorinställning med AutoTune™  

• X-TORQ®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 

• Bränslenivåfönster 

• Maximal hållbarhet för tuffa tillämpningar 

• Snabb och enkel kedjejustering 

• Justerbar oljepump 

Tekniska specifikationer

KAPACITET

Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt 26.1 m/s
Kopplingsaktiveringshastighet 3900 varv/min
Koppling övre gräns 6000 varv/min
Tomgång 2800 varv/min
Tomgång övre gräns 3900 varv/min
Luftgap för tändmodul 0.3 mm
Varvtal vid max effekt 10200 varv/min
Effekt 3.0 kW 
Nedre gräns hastighet 13000 varv/min
Vridmoment, max 3.15 Nm
Varvtal vid max vridmoment 7800 varv/min

CERTIFIERINGAR

Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr 0404/18/2514 

MÅTT

Article gross weight 7400 g
Produktens nettovikt 6826 g
Bar length 13" 
Svärdslängd 330 mm
Vikt (exklusive skärutrustning) 5.3 kg

MOTOR

Cylinderdiameter 43 mm
Cylindervolym 50.1 cm³
Cylindertakt 34.5 mm
Elektrodavstånd 0.5 mm
Motorfamilj MHVXS.0505AJ 
Luftgap för tändmodul 0.3 mm
Tändstift NGK CMR6H 

UTRUSTNING

Typ av svärdsmontering Liten 
Typ av kedja SP33G 
Generic Chainsaw SubGroups Full time professional use chainsaws 
Grepp Standard 
Kedjedelning .325" 
Drivhjul, typ Rim 7 

SMÖRJMEDEL

Bränsleförbrukning 432 g/kWh
Bränsleförbrukning 1.3 kg/h
Bensintank volym 0.53 l
Smörjmedelstyp Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1 
Typ av oljepump Ställbart oljeflöde, ingen olja på tomgång 
Oljetank - volym 0.32 l
Bränsletyp Bensin 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 574 g
PE total 23 g
PET total 0 g 
Plastic foil 23 g
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 23 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 333 mm
Packaging length 495 mm
Packaging volume 46.15 dm³
Packaging width 280 mm
Quantity in Master pack 1 



Tekniska specifikationer

UTSLÄPPSDATA EPA

Motorfamilj MHVXS.0505AJ 
Avgasemissioner (medel CO-nivå) 225.12 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL) 536 g/kWh
Emissioner (CO₂ medeltal) 812 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå) 56.33 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå) 3.92 g/kWh

UTSLÄPPSDATA EU

Avgasemissioner (CO medel) 227.28 g/kWh
Avgasemissioner (CO₂ medel) 813 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V) 813 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel) 54.16 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel) 3.55 g/kWh

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 117 dB(A)
Ljudemissionsmått 115 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 107 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 4.9 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 3.3 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3.7 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag 3.3 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 4.9 m/s²


