
Výkonný, univerzální stroj pro časté sekání hrubé trávy
a plevele. 543RS je ideální stroj pro vlastníky
pozemků, kteří požadují robustní, spolehlivý a snadno
použitelný křovinořez. Je vybaven výkonným,
úsporným motorem X - Torq a účinným vzduchovým
filtrem, který snižuje opotřebení motoru a potřebu
servisu. Strunová hlava, kotouč na trávu a kombi kryt
jsou součástí dodávky.

Motor X-Torq®
Konstrukce motoru X-Torq®
snižuje množství škodlivých
výfukových plynů až o 75% a
spotřebu paliva až o 20%.

Standardní dvojité nosné popruhy
Standardní popruhy pro lehčí křovinořezy.

Palivová pumpička
Palivová pumpička pro
snadné startování.

Kombinovaný ochranný
kryt
Kombinovaný ochranný kryt
nástroje může být použit při
práci s travním kotoučem
nebo se strunovou hlavou.

Konstrukce kuželového
převodu
Osvědčená a spolehlivá
konstrukce převodovky.

Robustní systém rukojetí
Trubka rukojeti je k nosné
trubce připevněna pomocí
příruby z tlakově litého
materiálu pro vyšší
životnost.

Další vlastnosti výrobku

Odolná spojka pro náročný provoz 
Odolná spojka ulehčuje práci v těžkách podmínkách při
použití dlouhé vyžínací struny nebo kovových žacích
kotoučů s velkým průměrem.

Účinný vzduchový filtr 
Účinný vzduchový filtr znamená nižší náklady na údržbu
a menší opotřebení motoru

Strunová hlava Tap 'n Go 
Dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání
struny.

Samostatné startovací zařízení 
Samostatné startovací zařízení umožňuje v případě
potřeby snadnou výměnu startovací šňůry.

Kuželový převod 
Kuželový převod s vysokým kroutícím momentem a
vyžínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací
výkon

Ergonomická rukojeť 
Komfortní design rukojeti pro pohodlné uchopení.

Technické údaje
Specifikace motoru
Zdvihový objem válce, cm³ 40,1 cm³ / 2,45 krychlových palců

Vnitřní průměr válce 40,5 mm / 1,59 palců

Zdvih válce 31 mm / 1,22 palců

Výstupní výkon, kW 1,5 kW

Maximální otáčky motoru při zatížení 9000 ot./min



Technické údaje
Objem palivové nádrže 0,75 l / 25,36 fl oz

Spotřeba paliva 449 g/kWh

Rychlost při volnoběhu 3000 ot./min

Zapalovací svíčka NGK CMR7H

Typ maziva Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1

Údaje o emisích a hladině hluku
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti,
m/s² 3,5/3 m/s²

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť 3,5/3 m/s²

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 95 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) 118 dB(A)

Údaje o převodovce
Převodový poměr 1:1,4

Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí 30 °

Vybavení
OEM Strunová hlava T35 M12

OEM Trávní kotouč Multi 275-4

OEM Nosný popruh Standardní dvojité nosné popruhy

Celkové rozměry
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg 7,4 kg / 16,31 liber

Délka trubice, cm 1483 mm / 58,4 palců

Průměr trubice 28,05 mm / 1,1 "

Logistické údaje

Rozměry balení, DxŠxV1xV2 1920x370x300x120 mm / 75,59x14,57x11,81x4,72
palců

Výrobků ve 20-stopém kontejneru 190 ks

Výrobků ve 40-stopém kontejneru 420 ks

Výrobků ve 40-stopém HC kontejneru 500 ks

Standardní vybavení

578 44 64-01 - Vyžínací hlava T35

578 44 47-01 - Travní nůž 4-zuby

537 33 16-01 - Ochranné kryty Combi

537 21 63-01 - Nosný popruh Standard

Příslušenství


