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Den første ryddesagen med AutoTune™ er her!
Manuell justering av ryddesagens forgasser hører
fortiden til. Husqvarnas nye 545RXT har AutoTuneTM,
som justerer innstillingen automatisk. En ny ryddesag
utviklet for profesjonelle som stiller høye krav til ytelse
og produktivitet.
Nå introduserer Husqvarna sin første ryddesag utstyrt med
AutoTuneTM. Dette er en automatisk funksjon som hele tiden
finjusterer blandingen av luft og bensin, og kompenserer for
faktorer som fuktighet, høyde, temperatur, bensinkvalitet
– selv tette luftfiltre. Det gjør at brukeren kan rydde både tykt
gress og tett kratt raskt og effektivt.
For å sørge for en enkel start er 545RXT utstyrt med en ny
startfunksjon som ikke krever choke. Det har ingenting å si
om motoren er varm eller kald – bare pump litt drivstoff, trykk
på startknappen og dra i snoren, så starter maskinen.
De som jobber lange dager med ryddesag kommer til
å sette pris på de lave vibrasjonsnivåene, og det høye
håndtaksfestet, som gir mer plass til beina. Dette gjør det
lettere å manøvrere sagen.
Den nye ryddesagen har et luftfilter som er 57 % større enn
tidligere. Dette betyr at maskinen takler flere arbeidstimer før
filteret må rengjøres.
545RXT leveres med Husqvarnas sele Balance XTTM som
standard. En ergonomisk sele som er konstruert for maksimal
komfort, med en flytende hoftepute som fordeler maskinens
vekt effektivt slik at brukeren får best mulig balanse. Selen
avlaster skuldrene og gjør arbeidet sikrere ved at maskinen
føles lettere og blir enklere å manøvrere.
Veiledende pris Husqvarna 545RXT, kr 9 499, inkl. mva.

Nyheten 545RXT leveres med Husqvarnas premiumsele Balance TXTM, som
fordeler maskinens vekt effektivt for maksimal komfort og sikkert arbeid.

Ryddesagen 545RXT har AutoTuneTM, som gjør at motoren yter
optimalt, og du trenger aldri mer å justere forgasseren manuelt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ellen Lunde Emilsen, Husqvarna, 90 71 50 22, ellen.lunde.emilsen@husqvarnagroup.com
eller Elisabeth Gilje, PerPR, 40 55 54 15, elisabeth@perpr.no
Høyoppløste bilder:
Bilder kan lastes ned på perpr.no

Om Husqvarna
Husqvarna Group er verdens største produsent av utendørsprodukter som robotgressklippere, hagetraktorer, motorsager og
trimmere. Konsernet er også ledende i Europa innen vanningsutstyr for forbrukere og er et av de ledende på verdensmarkedet innen
skjæreutstyr og diamantverktøy for bygg- og steinindustri. Konsernets produkter og løsninger selges via fag- og detaljhandelen til
både forbrukere og profesjonelle aktører i over 100 land. Netto omsetning i 2016 var 36 milliarder SEK og konsernet hadde i snitt
13 000 ansatte i mer enn 40 land.

