
Husqvarnas snöslungor i 400-serien är konstruerade för professionell användning och 
är ett premiumalternativ med hydrostatiska transmissioner och ståloperatörskonsoler. 
De ger den hållbarhet och manövrerbarhet som krävs för att hantera tuffa trottoarer, 
uppfarter eller gemensamma områden och den tyngsta snön, dag in och dag ut. 

Eluppvärmda handtag 
Bekvämare användning i kalla klimat. 

Fläkthjul i gjutjärn 
Fläkthjulet har fyra blad, vilket den är 
ensam om på marknaden! Bakramen 
säkerställer maximal livslängd. 

Instrumentpanel i stål 
Kraftig instrumentpanel i stål, gjord 
för att hålla länge, även under tuffa 
förhållanden. 

Tvåstegssystem 
Tvåstegssystem för effektiv snöröjning 

HUSQVARNA ST 424 



EGENSKAPER
• Tvåstegssystem för effektiv snöröjning 

• Instrumentpanel i stål 

• Fläkthjul i gjutjärn med fyra blad 

• Eluppvärmda handtag för bekväm användning 

• Elstart med nyckel 

• Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll 

• Lysdiodstrålkastare för användning i mörker 

• Kontroll för horizontal riktning av utkast 

• Reglage för höjdjustering av utkast 

• Loophandtag för bästa grepp och kontroll 

• Robust inmatningshus för stabil användning 

• Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden 

• Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet 

• Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd 

• Remsystem för hög kapacitet 

• Rensningsverktyg för utkast 

Tekniska specifikationer

KAPACITET 

Motoreffekt 14.5 lb-ft
Generic Power Source Petrol 

MÅTT

Article gross weight 165108 g
Produktens nettovikt 140614 g
Diameter på matarskruv 35.5 cm
Bredd, maskinbas 63.5 cm
Fläkthjulsdiameter 12 "
Vikt 140.61 kg
Arbetsbredd 61 cm

MOTOR

Cylindervolym 291 cm³
Motorkylning Luft 
Typ av motorsmörjning Stänksmord 
Motortillverkare Husqvarna 
Motormodell Husqvarna 
Typ av växellåda Hydrostatisk 

UTRUSTNING

Typ av slunga 2-steg 
Elektrisk start Ja 

SMÖRJMEDEL

Typ av motorsmörjning Stänksmord 
Bränsletank, volym 2.346 l
Bränsletyp Bensin 

MATERIAL

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

FÖRPACKNING

Packaging height 881 mm
Packaging length 1399 mm
Packaging volume 884.22 dm³
Packaging width 718 mm
Quantity in Master pack 1 

LJUD

Ljudnivå 105 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 102 dB(A)
Ljudemissionsmått 102 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 90 dB(A)

TILLBEHÖR
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