372 XP® G X-TORQ
Skutečně profesionální řetězová pila ve vyšší střední třídě zkonstruovaná pro velmi náročné
práce. Je osazena motorem X-TORQ s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi výfukových
plynů. Kliková skříň a vlastní kliková hřídel jsou navrženy pro výjimečně těžký provoz a
karburátor je vybaven tlumením vibrací. Díky tomu může pila pracovat s velkým zatížením i
při vysokých rychlostech. Řetězová pila se vyznačuje nízkou hmotností, vysokým výkonem,
rychlou akcelerací a flexibilním provozem. Model XP® G má vyhřívanou rukojeť i karburátor.

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

Výkonné vyhřívací cívky v přední a
zadní rukojeti umožňují používat
pilu mnohem pohodlněji v
chladném a vlhkém počasí.

SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu
snižuje míru opotřebení a zajišťuje
delší intervaly mezi čištěním filtru.

X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší
hladiny zplodin ve srovnání s
nejpřísnějšími světovými předpisy
pro ochranu životního prostředí.

NASTAVITELNÉ OLEJOVÉ
ČERPADLO

Nastavitelné olejové čerpadlo
umožňuje snadno seřizovat
mazání řetězu podle potřeby.

Vlastnosti
• Spolehlivý provoz v chladných podmínkách

• Maximální odolnost v těžkých podmínkách

• Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami

• LowVib® šetří ruce a paže obsluhy

• Rychlé a snadné seřízení řetězu

• Smart Start® pro snadné startování

• Kliková skříň z magnézia navržená pro profesionální
používání

• Ergonomické uchopení se šikmou přední rukojetí

• Snadná údržba díky krytu vzduchového filtru s
rychloupínacími sponami

• Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná
setrvačností

Technické údaje
Zdvihový objem válce, cm³

70,7 cm³ / 4,3 krychlových palců

Výstupní výkon, kW

4,1 kW

Maximální otáčky motoru při zatížení
Objem palivové nádrže

10200 ot./min
0,77 l / 26,04 fl oz

Spotřeba paliva

426 g/kWh

Rychlost při volnoběhu

2700 ot./min

Zapalovací svíčka

NGK BPMR7A

Mezera mezi elektrodami

0,5 mm / 0 "

Kroutící moment, max.

3,8 Nm/6600 ot./min

Objem olejové nádrže

0,42 l / 0,9 Am. pinta

Typ olejového čerpadla

Automatické

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s²

4/5,4 m/s²

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)

110 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)

119 dB(A)

Rozteč řetězu

3/8"

Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg

30,2 m/s / 99,08 stopa/s
41-71 cm / 16"-28"
6,7 kg / 14,8 liber

POLOŽKY
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