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Högre effektivitet med nya laminerade svärd
Husqvarna lanserar två nya laminerade svärd för
motorsågar, speciellt framtagna för professionella
skogsarbetare med höga krav på sin utrustning. De
nya svärden ger såväl ökad hållbarhet som högre
effektivitet i arbetet.
De två nya laminerade svärden från Husqvarna, 3/8”
X-Force och 0.325”, ger användaren en högre effektivitet
och produktivitet, bland annat tack vare det nya systemet med förstärkt nosprofil och ett rostskyddande överdrag som skyddar mot repor och korrosion. Deras lätta
vikt gör också arbeten under tuffa förhållanden lättare för
användaren.
Även om båda svärden är lätta, är de styva och mindre ömtåliga för böjning än andra modeller. De återgår
även snabbt till sitt ursprungsskick efter att ha blivit utsatta för hög belastning. Båda modellerna är utrustade
med ett slutet lagersystem utan smörjhål, vilket gör att
smuts inte kan tränga in. Detta underlättar naturligtvis
för användaren, som slipper att regelbundet smörja.
3/8” X-Force har en svag kurvform med utökad
nosradie, vilket ger bättre kontroll över skäret och även
minskar kastrisken under arbetet. En ny design med
förlängd mittenplatta ökar hållfastheten, och gör också
att kedjans övergång från svärdet till noshjulet blir
mer effektiv. Geometrin på svärdet gör att trycket på
svärdsnosen minskar, och belastningen istället överförs till rullagret. Ett noshjul med större diameter och
fler nitar gör också svärdet starkare och mer hållfast.
Även 0.325” har en förlängd mittenplatta och förstärkt
noshjul, för ökad hållfasthet. Den optimerade geometrin gör att risken för klämskador i noshjulet minskar
rejält när man ska såga grövre träd.
Cirkapriser: 0.325”, 395 kr. 3/8” X-Force, 495 kr.

Husqvarna lanserar nu två nya laminerade svärd för professionella skogsarbetare. Båda svärden har en förlängd mittenplatta och förstärkt noshjul.
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eller Johanna Eklund, PerPR, 08-400 255 17, johanna@perpr.se.
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För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Om Husqvarna
Husqvarna Group är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och är världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg
för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch,
Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och koncernen hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

