Echo PB-2620
Produktnummer: PB-2620
Kraftig håndholdt løvblåser med lite vibrasjon
PB-2620 er en kraftig håndholdt løvblåser på 25.4cc. Er en
del av X-serien, beste i klassen og spekket med en rekke
funkjsoner for å øke effektiviteten og brukerkomforten.

25.4cc Premium Grade ECHO
motor
Sikrer overlegen ytelse, holdbarhet og
pålitelighet
KapasitetDimensjonerMotorLydVibrasjon

Lavt utslipp
Trinn 2-kompatible lavutslippsmotor betyr
redusert eksosutslipp

Rotasjonskontroll
Reduserer behoved for bruk av ekstra kraft
for å hindre at løvblåseren roterer inn mot
operatørens ben (slik de fleste håndholdte
modeller gjør (rød sone)), den trekker
fraktisk litt bort fra operatøren (grønn
seksjon). Effekten gjør at løvblåseren enklere håndterer og
reduserer belastningen på brukerens arm

Heavy Duty Luftfilter
Kraftig filter for mindre vedlikehold og god
drift

POSI-LOCK

Vibrasjonsnivå ISO22867

6,6 / 7,1 ved hånd

Luftmengde

774.0

Lufthastighet

80.5 m/sek

Høyde

0.355 meter

Bredde

0.282 meter

Lengde

3.24 meter

Volum

0.03243564 m3

Vekt

4.4 kg

Motorfabrikat

Echo

Drivstoff type

2-Takts Bensin

Turtall ved maks effekt

7500.0

Startsystem

Snorstart

Tennplugger

NGK BPMR8Y

Sylindervolum

25.4 cc

Volum drivstofftank

0.6 Liter

Motortype

2-Takt

Tomgangs hastighet

3000.0

Oljeblandet bensin

JA

Snorstart

JA

Lydeffektnivå, garantert (LWA)

108.0 dB(A)

Lydeffektnivå, målt (LWA)

105.0 dB(A)

Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA)

93.5 dB(A)
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Holder blåserøret tilkoblet til enhver tid

Vibrasjonsnivå ved hånd ISO22867

6,6 / 7,1

Ekstra beskyttelse
Reduserer tettning av inntaket og gir en mer
jevn ytelse til enhver tid

Knappene er samlet
Knappene er samlet for økt kontroll under
bruk

Verktøyløs fjerning av deksel til
luftfilter
For enkel tilgang selv ved bruk av handsker

Feste av skuldersele
Skuldersele kan brukes til å minske
belastningen over lengre bruk

Cruise Controll
Når gassen er låst i posisjon gir den
konstant motorhastighet uten at brukeren
trenger å holde fingrene på gassen
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Gjennomsiktig bensintankt
Ser enkelt når det er behov for påfylling av
drivstoff

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=PB-2620
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