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Uudet 50-kuutioiset Husqvarna-moottorisahat nostavat
leikkuukapasiteetin uudelle tasolle
Husqvarna tuo nyt markkinoille uuden sukupolven 50-kuutioiset 550
XP® Mark II ja 545 Mark II -moottorisahat. Metsätyön ammattilaisille tarkoitetut mallit ovat alusta loppuun uudelleen suunniteltuja ja
tuloksena on entistäkin parempi leikkuukapasiteetti, käsiteltävyys ja
kestävyys. Sahat sopivatkin täydellisesti metsän harventamiseen sekä
kaupunkialueilla tapahtuvaan metsänhoitoon, kuten puiden
kaatamiseen, karsimiseen, poistamiseen tai pienten ja keskikokoisten
puiden katkaisuleikkaukseen.
Kuusikymmentä vuotta ensimmäisen moottorisahansa julkistamisen jälkeen
Husqvarna tuo tänä vuonna markkinoille kaksi uutta 50 cm³:n moottorisahaa,
joissa on täysin uusi muotoilu ja tekniikka. Husqvarna 550 XP® Mark II - ja
Husqvarna 545 Mark II -sahojen leikkuukapasiteetti on erinomainen pienten ja
keskikokoisten puiden sahaamiseen. Leikkuukapasiteetti on sahan todellisen
suorituskyvyn mittari. Se tarkoittaa nopeutta, jolla terälevy, teräketju ja moottori
toimivat yhdessä siten, että sahattaessa käytössä on aina optimaalinen
kierrosluku. Husqvarnan tekemät testit* osoittavat, että 550 XP® Mark II
-mallissa on 50-kuutioisten kokoluokan paras leikkuukapasiteetti lähimpään
kilpailijaan verrattuna.
”Kyseessä ei ole pelkästään uusi moottorisaha, vaan kokonainen uusi moottorisahasukupolvi, jonka kaikki tärkeät osat on uudistettu. Husqvarna 550 XP®
Mark II -mallin erinomainen leikkuuteho on todennettu äärimmäisen kovissa
testiolosuhteissa. Tämä takaa, että saha vastaa vaativien metsäalan ja puunhoidon ammattilaisten odotuksia. Koko 50-kuutioisten moottorisahojen
segmentti on näin määritelty uudelle tasolle niin suorituskyvyn, kestävyyden
kuin käsiteltävyydenkin osalta”, toteaa Gent Simmons, Husqvarnan metsätuotteista vastaava tuotejohtaja.

Husqvarna 550XP Mark II -sahan leikkuuteho on ylivoimainen. Se tarkoittaa, että
sahalla saa enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa.

Parempi kestävyys
Uusien Husqvarna 550 XP® Mark II - ja Husqvarna 545 Mark II -sahojen
jäähdytyskapasiteetti on 13 prosenttia parempi kuin Husqvarnan aikaisemmissa
samankokoisissa sahoissa. Tämän ansiosta saha kestää paremmin vaativia
olosuhteita. Parempi jäähdytyskapasiteetti on saavutettu kolmella merkittävällä
parannuksella: 1) optimoitu ilmanvirtaus, 2) jäähdytysripojen lisääminen kriittisiin
kohtiin, mikä tehostaa sylinterin lämmön haihtumista, 3) eristävä lämpösuoja,
joka on erityisesti kehitetty uusiin moottorisahamalleihin ja joka eristää sylinterialueen sekä minimoi lämpövuodot. Näin kaasutinosa pysyy viileämpänä ja saha
on helpompi käynnistää kuumana. Lisäksi sahassa on täysin uusi äänenvaimennin, joka pitää lämpötilat matalina.

Puun kaataminen on tarkkaa työtä myös mestarille. Tähtäämässä moottorisahauksen
naistensarjan ensimmäinen maailmanmestari 2018, Linn Arvidsson.
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Husqvarna on yksi Huqvarna Group -konsernin tuotemerkeistä. Vuodesta 1689 alkaen on Husqvarna valmistanut tehokkaita tuotteita ja esitellyt alaa mullistavia innovaatioita, kuten moottorisahojen tärinänvai¬mennuksen ja automaattisen ketjujarrun sekä maailman ensimmäisen robottiruohonleikkurin. Tänään Husqvarna tarjoaa laajan valikoiman huippuluokan ulkokäyttöön tarkoitettuja
pienkoneita viheralueiden, metsien ja puutarhojen hoitoon. Husqvarnan tuotteet ovat teknologisia edelläkävijöitä kaikilla tärkeimmillä osa-alueilla: moottorisahat, trimmerit, päältä ajettavat ruohonleikkurit ja robottiruohonleikkurit. Husqvarnan tuotteita myydään yli 100 maassa pääasiassa huoltopalveluja tarjoavien jälleenmyyjien kautta.
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Husqvarna Group on maailman johtava metsä-, puisto- ja puutarhatyöhön tarkoitettujen, suorituskykyisten ja innovatiivisten pienkoneiden valmistaja, Valikoimassa on moottorisahoja,
trimmereitä, robottiruohonleikkureita ja ajettavia ruohonleikkureita. Yritys on myös Euroopan johtava kuluttajakäyttöön tarkoitettujen kastelutuotteiden valmistaja ja maailman johtava
rakennus- ja kiviteollisuuteen suunniteltujen leikkuulaitteiden ja timanttityökalujen valmistaja. Yrityksen valmistamia Husqvarna-, Gardena-, McCulloch-, Poulan Pro-, Weed Eater-, Flymo-,
Zenoah- ja Diamant Boart -merkkisiä tuotteita myydään sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön yli 100 maassa. Nettomyynti 2017 oli 39 miljardia Ruotsin kruunua, ja työntekijöiden määrä 40
eri maassa oli keskimäärin yli 13.000.
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Kestävyyttä lisää myös uusi ilmansuodatus. Täysin uusittu Air Injection™ on
päivitetty, minkä seurauksena ilmansuodatin on tehokkaampi ja paremmin
eristetty, Sahoissa on optimoitu versio Husqvarnan AutoTune™ -järjestelmästä,
joka ohjaa moottorin sytytystä ja kaasuttimen kalibrointia.
Käyttömukavuus ja käsiteltävyys
Kuten kaikki Husqvarnan moottorisahat, myös uudet 50 cm³ mallit on
kehitetty käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Sahan runko on hyvin tasapainotettu ja hyrrävoimat pysyvät pieninä. Käsiteltävyys ja käytettävyys ovat siten
huippuluokkaa ja sahaa voi käyttää pidempään väsymättä. Ergonomisesti
muotoiltu kahva mahdollistaa turvallisen, miellyttävän otteen. Lisäksi
Husqvarna 550 XP® G Mark II - ja Husqvarna 545G Mark II -mallien
lämmitettävät kahvat parantavat käyttömukavuutta merkittävästi kylmissä
ja kosteissa olosuhteissa.
Ammattikäyttäjiä ajatellen uusissa sahoissa on kaksi kaatoviivaa, yksi
pystysuora ja yksi vaakasuora. Muoviin meistetyt viivat helpottavat kaadon
kohdistamista.
Sahat on valmistettu Huskvarnassa, Ruotsissa ja varustettu X-CUT™ SP33G
-teräketjulla ja X-force™-terälevyllä. Molemmat mallit tulevat myyntiin
myymälöihin maaliskuussa 2019 alkaen.
Uutuusmallien suositushinnat ovat:
550 XP® Mark II 925 EUR
550 XP® G Mark II 999 EUR
545 Mark II 699 EUR
545 G Mark II 759 EUR
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550 XP® Mark II / 550 XP® G Mark II

• Low Vib®
• Air Injection®
• X-Torq®
• AutoTune™
• Lämmitettävät kahvat ja kaasutin (vain 550 XP® G Mark II)
• Sylinteritilavuus 50,1 cm³
• Teho 3,0 kW
• Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta 26,1 m/s
• Suositeltu terälevyn pituus 33-50 cm
• Paino 5,3/5,5 kg (ilman terävarustusta)

TEKNISET TIEDOT		

545 Mark II / 545G Mark II

• Low Vib®
• Smart Start
• Air Injection®
• X-Torq®
• AutoTune™
• Lämmitettävät kahvat ja kaasutin (vain 545 G Mark II)
• Sylinteritilavuus 50,1 cm³
• Teho 2,7 kW
• Ketjun nopeus maksimiteholla 25,4 m/s
• Suositeltu terälevyn pituus 33-50 cm
• Paino 5,3/5,5 kg (ilman terävarustusta)

*Lisätietoja testistä on osoitteessa
https://www.husqvarna.com/newchainsawgeneration

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Satu Kontio, Husqvarna, 040 5003876, satu.kontio@husqvarnagroup.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa husqvarna.com/press ja perpr.fi.
Konsernia koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Husqvarnan lehdistöpäivystykseen, +46 8738 7080,
press@husqvarna.se.
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