
572 XP® G väger bara 6,8 kg och har en kraftfull motor på 4,3 kW för bättre effekt/
viktförhållande än någon annan Husqvarna-såg med liknande slagvolym, och med 12% 
högre skärförmåga än tidigare motsvarande modeller. Utmärkt kylning och kraftig 
filtrering ger bra hållbarhet och prestanda. Med smart utformning och enkel 
användning håller du hög produktivitet även med långa svärd. Med AutoTune™, Air 
Injection™ och låga vibrationer är den byggd för att leverera hela dagen. 

Kraftfullt filtreringssystem 
572 XP® har, som standard, ett kraftigt 
filter med stor yta för längre och bättre 
filtrering. Filtret har större filtreringsyta 
jämfört med tidigare filter för att ge 
en motorsåg med en sundare motor 
optimerad för långa arbetsdagar.

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

Hög skärkapacitet 
Motorkonstruktionen erbjuder ett brett, 
användbart varvtalsområde för topp-
prestanda även vid tung belastning. 
En hög skärförmåga som gör sågen 
perfekt för produktiv användning – 
även med långa svärd. 

Uppvärmda handtag 
Håller händerna varma för ökad 
komfort och produktivitet. Att behålla 
hanterbarheten och kontrollen på 
högsta nivå leder även till ökad 
säkerhet. 

HUSQVARNA 572 XP® G 



EGENSKAPER
• Varma händer förbättrar bekvämlighet och produktivitet 

• Större varvtalsområde för hög skärkapacitet. 

• Optimerat kylsystem ger utmärkt kylningskapacitet. 

• Kraftfullt filter för bättre filtrering 

• Korrekt inställning av motorn och bästa prestanda 

• Handtagen som är åtskilda ifrån motorn ger låga vibrationer. 

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

• Kopplingskåpan optimerar spånutkastet. 

• Tändsystem som förhindrar övervarvning. 

• Den främre handtagsbygeln är närmare tyngdpunkten för bättre 
kontroll över produkten. 

• Perfekt siktlinje är viktigt vid trädfällning 

• Gummihandtag för säkrare grepp 

• Bränslenivåfönster 

• Air Injection™ filtrerar 98% av inkommande damm.  

• Automatisk motorinställning med AutoTune™  

• Magnesiumvevhus utformat för professionell användning 

• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 

• X-TORQ®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning 

Tekniska specifikationer

KAPACITET

Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt 29.3 m/s
Kopplingsaktiveringshastighet 3700 varv/min
Koppling övre gräns 6800 varv/min
Tomgång 2700 varv/min
Tomgång övre gräns 3800 varv/min
Luftgap för tändmodul 0.3 mm
Varvtal vid max effekt 9900 varv/min
Effekt 4.3 kW
Nedre gräns hastighet 13300 varv/min
Vridmoment, max 4.5 Nm
Varvtal vid max vridmoment 8200 varv/min

CERTIFIERINGAR

Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr 0404/17/2475 

MÅTT

Article gross weight 9427 g
Produktens nettovikt 8562 g
Bar length 18" 
Svärdslängd 450 mm
Vikt (exklusive skärutrustning) 6.8 kg

MOTOR

Cylinderdiameter 48 mm
Cylindervolym 70.6 cm³
Cylindertakt 39 mm
Elektrodavstånd 0.5 mm
Motorfamilj LHVXS.0715AG 
Luftgap för tändmodul 0.3 mm
Tändstift NGK BPMR7A 

UTRUSTNING

Typ av svärdsmontering Stor 
Typ av kedja C85 
Generic Chainsaw SubGroups Full time professional use chainsaws 
Spårvidd 1.5 mm
Grepp Värme 
Kedjedelning 3/8" 
Source system PAID 
Drivhjul, typ Rim 7 

SMÖRJMEDEL

Bränsleförbrukning 429 g/kWh
Bränsleförbrukning 1.76 kg/h
Bensintank volym 0.7 l
Smörjmedelstyp Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1 
Typ av oljepump Ställbart oljeflöde, ingen olja på tomgång 
Oljetank - volym 0.35 l
Bränsletyp Bensin 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 130 g
Paper + Cardboard total 995 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 3 g
Plastic total 3 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING



Tekniska specifikationer

Packaging height 290 mm
Packaging length 540 mm
Packaging volume 53.24 dm³
Packaging width 340 mm
Quantity in Master pack 1 

UTSLÄPPSDATA EPA

Motorfamilj LHVXS.0715AG 
Avgasemissioner (medel CO-nivå) 224.65 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL) 536 g/kWh
Emissioner (CO₂ medeltal) 808 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå) 51.42 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå) 3.67 g/kWh

UTSLÄPPSDATA EU

Avgasemissioner (CO medel) 224.74 g/kWh
Avgasemissioner (CO₂ medel) 841 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V) 841 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel) 54.56 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel) 3.18 g/kWh

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 120 dB(A)
Ljudemissionsmått 118 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 107 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 5.0 m/s² 
Daglig exponering för vibrationer (A8) 3.4 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3.7 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag 5.0 m/s² 
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 4.1 m/s²


