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Benzínový řezač spár FS 524
Na námi prodávané modely řezačů spár značky Husqvarna provádíme autorizovaný servis s dodávkou
náhradních dílů a příslušenství. Na námi prodané řezačky nabízíme slevu 15% na pozáruční servisní práce.
Řezač spár Husqvarna FS 524 s motorem HONDA je výkonný a přitom kompaktní řezač spár s benzínovým motorem a
s vlastním pojezdem. Stroje je ideální pro řezání betonu a asfaltu a je vhodný pro středně velké práce a opravy s
hloubkou řezu až 241 mm. Díky optimálnímu přenosu výkonu je ideální pro náročné práce a dlouhodobé použití. Jeho
kompaktní konstrukce a ergonomické ovládání zaručují vysokou produktivitu při práci a pohodlí obsluhy. Léty prověřená
konstrukce řezače přináší velmi vysokou odolnost a dlouhou životnost i ve ztížených pracovních podmínkách.
Řezač spár pro průměr kotouče 600mm s hloubkou řezání až 214 mm.

Technické parametry
max. průměr kotouče
max. hloubka řezu
průměr hřídele
motor HONDA GX630
startování
palivo
objem palivové nádrže
spouštění do řezu
pojezd řezače
rozměry (d x š x v)
hmotnost

600
214
25,4
15,5
elektrické
benzín
8,3
ruční
s pojezdem
1.750x660x1.200
231

mm
mm
mm
kW

l

mm
kg

Charakteristika a přednosti
• Automatický diferenciální systém pohonu eliminuje
opotřebení převodovky, snadno se obsluhuje a udržuje.
• Robustní design, vynikající rozložení hmotnosti a
snadné ovládání zaručují stabilitu a vysokou
produktivitu.
• Systém upevnění motoru a hřídele kotouče zvyšuje komfort
a poskytuje vynikající řezný výkon.
• Hřídel kotouče IntelliSeal umožňuje až 250 hodin
bezúdržbového provozu a eliminuje denní mazávání ložisek
hřídele.
• Vylepšený systém napínání řemene zaručuje konstantní
napětí bez nutnosti opakovaného napínání, zajišťuje optimální
výkon a zvýšenou životnost řemene.
• Rukojeti lze sklopit pro snadnější přepravu.
• Ukazatel čisté hloubky řezu.
• Velká integrovaná nádrž na vodu - rychlé připojení vodní
hadice ke krytu kotouče. Demontáž nevyžaduje nástroje.
• Integrovaný závěsný hák usnadňuje nakládání a dopravu.

Ceníková cena:
Prodejní cena:
Dostupnost:

190.990,- Kč
(231.098,- s DPH)

181.400,- Kč
(219.494,- s DPH)
do 3 dnů
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a předprodejní servis.
Na řezače spár Husqvarna je poskytována záruka 12 měsíců.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů a
příslušenství.
Na námi prodané řezačky spár poskytujeme slevu 15% na pozáruční servisní práce.

