ST 324P
Husqvarna ST 324P är utvecklad för markägare som behöver en högpresterande, robust och
slitstark snöslunga som enkelt röjer stora ytor. Den är konstruerad för frekvent användning i
alla snöförhållanden. Tvåstegssystem, hydrostatisk drivning och differentialstyrning
säkerställer enkel användning. Genomgående har den komponenter som är konstruerade för
maximal hållbarhet i alla förhållanden så som robust inmatarhus samt växel och fläkt i
gjutjärn. Funktioner som elektriskt uppvärmda handtag, LED-strålkastare och elstart för
arbete under alla väderförhållanden.

TVÅSTEGSFUNKTION

HYDROSTATISK DRIVNING

HJULSTYRNING

ROBUST INMATNINGSHUS

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

Variabel hydrostatisk drivning ger
bekväm körning med optimal
kontroll

Det är möjligt att lägga ur
differentiallåset och välja vilket
hjul som skall drivas, allt för att
göra maskinen lätt att manövrera.

Det robusta och slitstarka
inmatningshuset ger en effektiv
snöröjning och lång livslängd för
snöslungan.

Egenskaper
• Kraftig inmatningsskruv passar olika
snöförhållanden

• Justerbara släpskor för att skydda underlaget

• Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv) för maximal
livslängd

• Reglage för sidojustering av utkast

• Fläkthjul i gjutjärn med fyra blad

• Förlängd deflektor för behagligare körning

• Bandinmatarskruv för effektiv röjning
• Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
• Inmatarskruv med täckta kullager
• Stark skraplist i borstål
• Elstart underlättar kallstarter
• Lykta för användning i mörker
• Varma handtag för behagligare körning
• Differentiallås för bästa drivning
• Kraftigt X-mönstrade däck

• Höghastighetsfläkt ger längre kastlängd av snön
• Reglage för höjdjustering av utkast
• Interlockhandtag för enhandskontroll
• Skärare för snövall
• Rensningsverktyg för utkast
• Husqvarna-motor med 5 års garanti
• Tyst ljuddämpare för användarkomfort
• Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
• Slitstark kontrollwire av toppkvalitet
• Hjul med stiftlås för verktygslöst byte

• Robusta glidskor i plast och metall så att användaren
själv kan välja

Tekniska data
Arbetsprincip

2-steg

Arbetsbredd

61 cm

Inmatningsskruvens diameter

35,5 cm / 14 "

Antal fläkthjulsblad

4

Motortillverkare

LCT

Cylindervolym, cm³

254 cm³

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW

5,6 kW @ 3600 v/min

Hästkraft

8,5 hk / 6,3 kW

Motoreffekt

12,5 lb-ft

Bränsletanksvolym

2,7 l

Typ av transmission

Hydrostatisk

Växlar framåt

Variabel

Växlar bakåt

Variabel

Däckdimension, enkelaxel

15x5 tum

Basmaskin, längd

134,62 cm

Bredd, maskinbas

60,96 cm

Basmaskin, höjd

100,33 cm

Vikt

106,96 kg

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)

88,4 dB(A)

Uppmätta bulleremissioner

100 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA

105 dB(A)

Vibrationer i handtag

4,57 m/s²
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