ST 224
Husqvarna ST 224 är utvecklad för villaägare som behöver en högpresterande snöslunga för
snöröjning av stora garageuppfarter och gångar. Den kan användas på olika typer av beläggning
beroende på de enkelt justerbara släpskorna. Husqvarna ST 224 är konstruerad för tillfällig
användning i alla snöförhållanden. Den har ett effektivt tvåstegssystem med stor kastlängd.
Styret kan justeras i höjdled för komfortabel användning. Drivsystem med friktionshjul ger
mjuk och smidig framdrivning. Funktioner som elektriskt uppvärmda handtag, LEDstrålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden.

TVÅSTEGSFUNKTION

JUSTERBART HANDTAG

BANDINMATARSKRUV

ELEKTRISK START

Snön matas effektivt in i maskinen
av inmatningsskruven, slungas
sedan ut av en höghastighetsfläkt.

Justerbart handtag för bättre
ergonomi.

Bandinmatarskruven blandar in
luft i snön, vilket gör snön lätt att
hantera och röjningen effektiv.

Plugga in till ett eluttag och starta
motorn genom att trycka på
startknappen. När motorn är varm
är det lätt att starta den med
starthandtaget.

Egenskaper
• Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar

• Reglage för sidojustering av utkast

• Lykta för användning i mörker

• Reglage för höjdjustering av utkast

• Varma handtag för behagligare körning

• Interlockhandtag för enhandskontroll

• Differentiallås för bästa drivning

• Loophandtag för bästa grepp och kontroll

• Kraftigt X-mönstrade däck

• Rensningsverktyg för utkast

• Glidskor i plast för skonsam behandling av känsliga
markytor

• Husqvarna-motor med 5 års garanti

• Justerbara släpskor för att skydda underlaget

• Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång

• Robust inmatningshus för stadig användning
• Växellåda i aluminium (för inmatarskruv)

• Tyst ljuddämpare för användarkomfort
• Slitstark kontrollwire av toppkvalitet
• Hjul med stiftlås för verktygslöst byte

• Höghastighetsfläkt ger längre kastlängd av snön

Tekniska data
Arbetsprincip

2-steg

Arbetsbredd

61 cm

Inmatningsskruvens diameter

30,5 cm / 12 "

Antal fläkthjulsblad

3

Motortillverkare

LCT

Cylindervolym, cm³

208 cm³

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW

4,7 kW @ 3600 v/min

Hästkraft

6,3 hk / 4,7 kW

Motoreffekt

9,5 lb-ft

Bränsletanksvolym

2,6 l

Typ av transmission

Friktionsskiva

Växlar framåt

6

Växlar bakåt

1

Däckdimension

380 mm / 15 "

Höjdjustering av handtag

4 steg

Basmaskin, längd

148,59 cm

Bredd, maskinbas

60,96 cm

Basmaskin, höjd

102,87 cm

Vikt

90,08 kg

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)

88,4 dB(A)

Uppmätta bulleremissioner

99 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA

105 dB(A)

Vibrationer i handtag

5,74 m/s²
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