K 970
Kappemaskinen K 970 er robust, pålitelig, lett og kraftig – og klar til dyst når du er det. Dette er
det beste valget når du trenger en allround kappemaskin som takler de mest utfordrende
forholdene og tåler variasjoner i klima og drivstoff. Egnet for veiarbeid ved bruk av vognen KV
970. Vognen gjør også at du kan konsentrere deg helt og fullt om kappingen.

ROBUST OG PÅLITELIG

LETT Å STARTE

Sylinderens konstruksjon og
lyddemperen med integrert
varmeavleder gjør maskinen
mindre følsom overfor ytre
omgivelser og drivstoffvariasjoner.

Den unike konstruksjonen av
forgasser, sylinder og digitalt
tenningssystem, kombinert med
Air Purge og dekompresjonsventil,
garanterer en lett start.

LANGE
SERVICEINTERVALLER

MINDRE SLAM OG
LAVT VANNFORBRUK

En kraftig Poly-V-drivrem
kombinert med vår
vedlikeholdsfrie starter
DuraStarter™ og det effektive
filtersystemet Active Air
Filtration™ sørger for lange
serviceintervaller.

Våtkappesettet gir suveren
støvkontroll. En progressiv
vannventil gir nøyaktig justering av
vannmengden for å binde støvet og
redusere slammengden.

Spesifikasjoner
• Lett og kraftig
• Lettjustert bladskjerm
• Passer til flere reduksjonsringer
• Det er kun nødvendig å kontrollere og skifte filteret
hvis du opplever at effekten er redusert.
• Høy effekt med mindre drivstoff
• Redusert slitasje takket være drivrem med helt
innkapslet transmisjon, slik at kappestøvet holdes
ute.
• Bladretardering
• Vår støvtette starter har innkapslet returfjær og
lager. Det gjør starteren praktisk talt
vedlikeholdsfri. Fremstilt med slitesterk startsnor.
• Vår X-Torq-motor er kraftigere, men produserer
mindre utslipp og bruker mindre drivstoff.
• Dette er mulig grunnet den reversible kappearmen.
• Vårt totrinns filtreringssystem med
sentrifugalrensing og ett papirfilter gir produktet
lengre levetid og lengre serviceintervaller.

• Redusert vibrasjon i håndtakene gir økt komfort og
lengre arbeidsøkter.
• Our virtually maintenance free starter, thanks to
the dust-sealed starter and the durable starter
cord.
• EasyStart gir lettere start ved å redusere
kompresjonen i sylinderen.
• Drivremmen gir bedre kraftoverføring, den må
strammes sjeldnere, og den har lange
serviceintervaller.
• Drivremmen med innkapslet transmisjon holder
støvet unna. Det gir mindre slitasje samtidig som du
kan kappe tett inntil vegger og gulv.
• Vår innebygde, automatiske filterkompensering
sørger for høy effekt i hele luftfilterets levetid.
• Progressiv vannventil gir mindre slam og lavt
vannforbruk. Vannmengden justeres presist etter
behov.

Tekniske data
Sylindervolum

93,6 cm³

Effekt

4,8 kW

Vibrasjoner fremre håndtak

3,9/3,4 m/s²

Vibrasjoner bakre håndtak

4,2/4,8 m/s²

Lydtrykknivå ved øret til operatøren
Garantert lydeffektnivå, (LWA)

104 dB(A)
115 dB(A)

Blad diameter

350/400 mm

Skjæredybde, maks.

125/145 mm

Combined bushing diameter

20/25,4 mm

Vekt (eks. kappeutstyr)

10,9/11,9 kg
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