
Husqvarna 545RXT är en röjsåg anpassad för professionellt arbete under tuffa 
förhållanden. Dess unika kombination av kraft, prestanda och ergonomi ger hög 
produktivitet och komfortabel användning. Enkel startfunktion och kraftfull X-Torq® 
motor ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. AutoTune™ ger optimal motorgång 
genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den 
kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsigt luftfilter.  

Optimerad axel och växel 
Optimerad axellängd och 35 graders 
vinkelväxel underlättar användningen 
och gör att skärutrustningen kan 
arbeta parallellt med marken. 

Balance XT™ sele 
Ergonomisk Balance XT™ sele 
med bred ryggplatta, axelband och 
höftbälte som fördelar belastningen 
över ett stort område. Justerbar 
ryggplatta för perfekt passform. 

AutoTune 
Alltid optimal motorgång genom en 
automatisk förgasarinställning - den 
kompenserar för olika bränslen, höjd, 
luftfuktighet, temperatur och smutsiga 
luftfilter. 

Enklare start 
1. Tryck på bränsleblåsan<br/>2. 
Tryck på startknappen<br/>3. Dra i 
startsnöret… och kör! 

HUSQVARNA 545RXT AutoTune™ 



EGENSKAPER
• Enkel start 

• Alltid optimal motorgång 

• Extra bekväm Balance XT™ sele. 

• Optimal vinkel på växel för bästa resultat 

• Justerbart handtag för bästa komfort 

• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 

• Enkelt att mata fram trimmertråd 

• Bra balans med bränsletank framför motorn 

• Bränslepump för enklare start 

• Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge. 

• Ergonomiskt designade handtag 

• Enkelt byte av skärutrustning 

• Högt placerat styre, ger mer benutrymme. 

• LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen  

• Genomskinlig tank för enklare kontroll av bränslenivå 

• Rak rigg för längre räckvidd 

• Vinkelväxel anpassad för gräs för bästa resultat 

• Justerbar selkroksögla 

• Bekväma och ergonomiska handtag 

• Handtag med mjuka grepp 

Tekniska specifikationer

KAPACITET

Kopplingsaktiveringshastighet 4300 varv/min
Tomgång 2700 varv/min
Tomgång övre gräns 4300 varv/min
Varvtal vid max effekt 9000 varv/min
Maximalt varvtal på utgående axel 8800 varv/min
Nedre gräns hastighet 11200 varv/min
Vridmoment, max 2.6 Nm
Varvtal vid max vridmoment 6600 varv/min

CERTIFIERINGAR

Godkänd enligt CE Ja 
Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr SEC/16/2458 

MÅTT

Klippbredd 49 cm
Rördiameter 32 mm
Rörlängd 1465 mm
Vikt (exklusive skärutrustning) 8.6 kg

MOTOR

Cylinderdiameter 42 mm
Cylindervolym 45.7 cm³
Cylindertakt 33 mm
Elektrodavstånd 0.5 mm
Motorfamilj HHVXS.0464AB 
Utväxling 1 
Luftgap för tändmodul 0.3 mm
Tändstift NGK CMR6H 

UTRUSTNING

Drivväxelvinkel 35 °
Gräsklinga Multi 300-3 
Sele Balance XT™ 
Trimmerhuvud T45X M12 

SMÖRJMEDEL

Bränsleförbrukning 450 g/kWh
Bensintank volym 1 l
Smörjmedelstyp Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1 
Smörjmedel (vinkelväxel) Biologiskt nedbrytbart fett 
Bränsletyp Bensin 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 1475 g
PE total 225 g
PET total 0 g 
Plastic foil 225 g
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 225 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 324 mm
Packaging length 1834 mm
Packaging volume 184.207 dm³
Packaging width 310 mm
Quantity in Master pack 1 

UTSLÄPPSDATA EPA

Avgasemissioner (medel CO-nivå) 268.74 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL) 536 g/kWh
Emissioner (CO₂ medeltal) 872 g/kWh



Tekniska specifikationer

Avgasemissioner (medel HC-nivå) 40.63 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå) 1.09 g/kWh

UTSLÄPPSDATA EU

Avgasemissioner (CO medel) 283.71 g/kWh
Avgasemissioner (CO₂ medel) 885 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V) 856 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel) 45.98 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel) 1.28 g/kWh

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 117 dB(A)
Ljudemissionsmått 115 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 102 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 3.5 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 2.3 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3.5 tim
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) vänster handtag 3.3 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) höger handtag 3.5 m/s²


