Husqvarna FS 413
De nya golvsågarna i FS 400-serien är riktiga allround-betongsågar och finns med
motorer från 9 till 13 hk. Sågarna är kompakta och utvecklade med tydligt fokus
på ergonomi, vilket gör dem idealiska för små till medelstora jobb.

MOTOR MED
LÅGA VIBRATIONER

Patenterad motor med låga
vibrationer för ökad
arbetskomfort.

JUSTERBARA HANDTAG

KLINGSKYDDSSYSTEM

POLY V-KILREMMAR

Patenterat, justerbart handtag för
ökad användarkomfort. Gör det
möjligt för operatören att stå
närmare skärsidan för enklare
riktning och rakare skär.
Handtaget kan också fällas ihop
vid transport.

Klingskyddssystem med
precisionsgångjärn för reducerat
slitage och buller.

Poly V-remmar för optimal
kraftöverföring.

Features Husqvarna FS 413
n Husqvarnas golvsågar är robusta, välkonstruerade och
lätta att använda tack vare egenskaper som skyddsbur,
lyftögla och indikator för sågdjup.

n En kompakt såg med tydligt fokus på ergonomi.

n Patenterat höj- / sänksystem med fjädrar

n IntelliSeal klingaxel med minst 250 underhållsfria
drifttimmar eliminerar behovet av daglig
lagersmörjning.

n The Husqvarna patented blade shaft system; Intelliseal,
which is implemented on most of our floorsaws, allows
a minimum of up to 500 maintenance-free hours
without daily greasing of bearings.
n S 1200 Diagrip(tm) är en ny serie diamantklingor som
möjliggör effektivt arbete även i kraftigt armerad
betong.

n Patentsökt monteringssystem för motor och klingaxel
ger mindre vibrationer och bättre skärsprestanda.

n Patenterad fjäderassisterad skruv för matningsjustering
minskar kraften som krävs för att justera klingan in i
och ut ur snittet.
n Kompakt och lätt att transportera.

TECHNICAL SPECIFICATION

Motortillverkare
Motorspecifikation
Effekt (Enligt uppgift från motortillverkaren)
Motorvarvtal
Cylindrar
Antal kolvslag
Cylindervolym, cm³

Honda
GX390
8,7 kW / 11,7 hk
pos1:3600 v/min
1
4-taktsmotor
389 cm³

Cylinderdiameter

88 mm

Slaglängd

64 mm

Bränsletanksvolym

6,1 l

Luftfiltertyp

Cyclonfilter

Startapparat

Recoil

Motorkylning
Rem
Oljevolym, l
Diamantklinga, max

Luft
Poly V
1,1 l
457,2 mm

Max. sågdjup

189 mm

Spindeldiameter

25,4 mm

Klingdjupkontroll
Klingfläns
Klingaxel v/min
Klingskyddsstorlek
Främre axel
Handtag

Patenterat höj- / sänksystem med fjädrar.
114 mm
2600 v/min
25,4 mm
22 mm
Justerbar i höjdled

Primärhjul, storlek

Ytterdiameter: 114,3 Hjulbredd: 38,1 Invändigt hål: 16 mm

Sekundärhjul, storlek

Ytterdiameter 203,2 Hjulbredd: 50,8 Invändigt hål: 16 mm

Klingskyddstillsats
Klingskydd, typ
Vikt
Vikt inkl. förpackning
Produktformat, LxBxH
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA
Ljudtryck
Vibrationer i hand/arm (Aeq)

Slip-on
Snabbfäste
163 kg
178 kg
1550x655x1200 mm
104 dB(A)
87 dB(A)
3,4 m/s²

