Husqvarna FS 400 LV
Nossa cortadora de pavimentos FS 400 LV movida a gasolina de múltiplas funções
é uma máquina robusta e prática. O punho ajustável garante uma posição de
trabalho confortável. A distribuição perfeita do peso permite uma estabilidade
excelente durante o corte. A escolha ideal para operações de reparação de menor porte
em concreto ou asfalto, com profundidades de corte de até 162 mm.

FACILIDADE DE
TRANSPORTE

Produtiva e robusta com excelente
distribuição de peso e estabilidade.

PUNHOS REGULÁVEIS

Permite uma posição confortável
mais próxima do lado de corte,
facilitando o alinhamento e a
realização de cortes mais retos. Os
punhos também podem ser
dobrados para o transporte.

FACILIDADE DE
TRANSPORTE

GRANDE TANQUE DE
ÁGUA INTEGRADO

Cortadora compacta e fácil de
levantar.

Conexão rápida para a mangueira
de água da proteção do disco. Não
é preciso utilizar ferramentas para a
desmontagem.

Features Husqvarna FS 400 LV
n O sistema de montagem do eixo do disco e do motor
aumenta o conforto e permite um desempenho de
corte excepcional.

n O volante pode ser rebatido durante a movimentação
da máquina para não sofrer danos.

n Ajustável para todos os diâmetros de disco.
TECHNICAL SPECIFICATION

Fabricante do motor

Honda

Designação do motor

GX390

Potência (De acordo com os dados do fabricante do motor.)

8,7 kW / 11,7 hp

Motor, rpm

pos1:3600 rpm

Cilindros
Tempos do motor
Cilindrada

1
Motor de 4 tempos
389 cm³

Diâmetro do cilindro

88 mm

Curso do cilindro

64 mm

Volume do depósito de combustível
Tipo de filtro de ar
Dispositivo de arranque
Arrefecimento do motor
Correia de transmissão
Oil capacity, l

6,1 lit
Filtro de ciclone do tipo seco, duplo
Arranque por cabo com retorno automático
Ar
Poly V
1,1 lit

Disco diamantado, máx.

450 mm

Profundidade de corte, máx.

162 mm

Diâmetro do veio do disco
Regulação da profundidade de corte

25,4 mm
Assistido por mola a gás (patente registada)

Rotação do disco

Corte "a puxar"

Transmissão ao veio do disco

Correia Poly-V

Flanges do disco

114,3 mm

Velocidade do veio do disco

3000 rpm

Árvore da serra
Eixo dianteiro
Guiadores

25,4 mm
20 mm
Fixo, baixa vibração

Dimensões da roda primária

Diâmetro exterior: 125 Largura da roda: 35 Furo de centragem: 20 mm

Dimensões da roda secundária

Diâmetro exterior: 200 Largura da roda: 35 Furo de centragem: 20 mm

Descrição da roda primária

Jantes de alumínio com rolamentos & juntas

Descrição da roda secundária

Jantes de alumínio com rolamentos & juntas

Fixação do resguardo do disco

Aparafusado

Capacidade do resguardo do disco

457,2 mm

Tipo de resguardo do disco

Fixo

Volume do depósito de água

30 lit

Dispositivo de segurança
Peso
Peso com embalagem
Dimensões, CxLxA
Nível de potência sonora garantido, LWA
Nível de pressão sonora
Vibração de mãos e braços Aeq,

Depósito de água integrado
99 kg
125 kg
1150x590x940 mm
106 dB(A)
96 dB(A)
3,5 m/s²

