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Husqvarna stångsåg 525P5S med avtagbart riggrör är
utformad för yrkesmän och erbjuder större räckvidd
och enkla transporter mellan arbetsplatserna. Utmärkt
ergonomi och balans kombinerat med låg vikt gör att
du bekvämt kan arbeta även med mer svåråtkomlig
vegetation. Sågen är lättmanövrerad, och X-TORQ® motorn garanterar snabb acceleration och högt
vridmoment samtidigt som utsläpp och
bränsleförbrukning reduceras.

Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som
automatiskt återgår i ONläge för problemfritt
startande.

Enkla, tydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är
lätta att komma åt och
förstå.

Kopplingshus i magnesium
Kopplingshus i magnesium
för professionell användning
för längre livslängd.

Stötskydd
Det bakre stötskyddet
skyddar motorn från skador.

Kedjesmörjning
Reglerbar, automatisk
kedjesmörjning.

Bränslepump
Bränlsepumpens
konstruktion gör maskinen
mycket lättstartad.

Ytterligare egenskaper
Vibrationsdämpat såghuvud
Det tröghetsbalanserande hjulet reducerar vibrationer
och ger enastående klippresultat.

Effektivt luftfilter
Det effektiva luftfiltret ger mindre kostnad för service
och mindre motorslitage.

Lättservad startapparat
Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid
behov byta startsnöre.

Skyddsplåt
Skyddsplåt framför motor och bränsletank

Tekniska Data
Motorspecifikation

Motor specifikation
Uteffekt

1 kW

Bränsleförbrukning

395 g/kWh (0,395
kg/h)

Cylindervolym, cm³

25,4 cm³

Cylinderdiameter

34 mm

Slaglängd

28 mm

Ljud data

Effekt

1 kW

Varvtal vid maxeffekt

8500 v/min

Ljudeffektnivå, garanterad
107 dB(A)
(LWA)

Bränsletankens volym

0,51 l

Ljudtryck vid användarens
öra

90 dB(A)

Bränsleförbrukning

395 g/kWh

Osäkerhet - ljudtryck

1 dB(A)

Tomgångsvarvtal

3000 v/min

Standard

ISO 22868:2011

Smörjmedel

Vibrations data

Oljetankens volym

0,14 l

Vibration & ljud data
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv,
eq) främre / bakre handtag,
m/s²

2,3/3,7 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens
öra, dB(A)

90 dB(A)

2,3/3,7 m/s²

Osäkerhet - ekvivalent
vibrationsnivå

1 m/s²

Standard

ISO 22867:2011

Metaller
Plaster
Gummi
Övrigt

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 107 dB(A)

Transmission data
Utväxling

Ekvivalent vibrationsnivå
(ahv, ekv.) främre och
bakre handtag

1,06:1

Skärutrustning

Total produktvikt

Kedjedelning

3/8"

Rekommenderad svärdslängd,
min-max, cm

25-30 cm

6,4 kg

Övriga dimensioner
Vikt (utan skärutrustning), kg

6,4 kg

Maximal längd, inklusive
skärutrustning

350 cm

Standardutrustning
501 95 92-45 - Svärd 12" 3/8" MINI
Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack
skyddar mot repor och korrosion.
576 93 65-45 - Kedja 12" 3/8" MINI 1,3 mm

Tillbehör

501 95 92-40
Svärd 10" 3/8" MINI
Svag kurvform och liten nosradie för mindre
kastrisk och bättre kontroll över skäret.
Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

576 93 65-40
Kedja H37 3/8"
MINI 1,3 mm
En lågvibrations
och låg
kastriskkedja med
Chamfer Chisel
skärtänder. För
användare som

501 95 92-45
Svärd 12" 3/8" MINI
Svag kurvform och
liten nosradie för
mindre kastrisk
och bättre
kontroll över
skäret. Epoxylack
skyddar mot repor

576 83 07-45
Svärd 12" 3/8" MINI
TechLite™
Vårt lätta TechLite™svärd med suverän
styvhet är det första i
sitt slag på
marknaden. Jämfört
med våra

använder mindre
sågar i
högproduktiv
miljö såsom
Arborister mm.

576 83 07-45
Svärd 12" 3/8" MINI TechLite™
Vårt lätta TechLite™-svärd med suverän
styvhet är det första i sitt slag på
marknaden. Jämfört med våra
standardsvärd så är TechLite™-svärden upp
till 20% lättare och har nästan 25% bättre
styvhet. Den överlägsna styvheten har
åstadkommits genom att använda en metod
där man limmar ihop de olika delarna i
motsats till tidigare teknik. Dessa svärd är
också mindre ömtåliga vid böjning och
återgår till ursprungsskick efter att ha varit
utsatta för stor belastning. För minskad
belastning för dig som användare, ökad
effektivitet och större produktivitet utan
att kompromissa med kvalitet eller
säkerhet.

576 93 65-45
Kedja 12" 3/8" MINI
1,3 mm

och korrosion.

standardsvärd så är
TechLite™-svärden
upp till 20% lättare
och har nästan 25%
bättre styvhet. Den
överlägsna styvheten
har åstadkommits
genom att använda en
metod där man
limmar ihop de olika
delarna i motsats till
tidigare teknik. Dessa
svärd är också mindre
ömtåliga vid böjning
och återgår till
ursprungsskick efter
att ha varit utsatta
för stor belastning.
För minskad
belastning för dig som
användare, ökad
effektivitet och större
produktivitet utan att
kompromissa med
kvalitet eller
säkerhet.

