
Легка травокосарка - найкращий вибір для власників приватних будинків. Легкий 
запуск завдяки системі Smart Start®, вимикач з функцією автоповернення та 
ручний паливний насос. Надійний гнучкий привідний вал. Комплектується 
напіватоматичною тримерною голівкою Т25 з кордом, ножем для трави та 
підвіскою Standard на два плеча. 

Ручний паливний насос 
Ручний паливний насос значно 
пришвидшує та полегшує запуск 
інструменту. 

Tap 'n Go 
Надпотужна ріжуча систем з 
подвійним кордом Tap 'n Go для 
швидкої подачі. 

Ергономічний дизайн 
Нахилена стійка руля та комфортні 
рукоятки забезпечують надійний 
захват рукою та комфорт при 
роботі. 

Стандартна подвійна 
підвіска 
Стандартна підвіска для легших 
кущорізів. 

HUSQVARNA 128R 



FEATURES
• Стандартна підвіска для легших кущорізів 

• Регульовані рукоятки 

• Просте використання тримерної головки 

• Ручний паливний насос для швидкого запуску 

• Smart Start® для легкого запуску 

• Універсальність застосування (широкий вибір ріжучого 
обладнання) 

• Конічний редуктор для найкращої продуктивності скошування 

• Вимикач з автоматичним поверненням для легкого запуску 

• Комфортний дизайн рукоятки 

Technical specifications

CAPACITY

Швидкість холостого ходу 2800 об/хв
Максимальна робоча швидкість двигуна 8000 об/хв

CERTIFICATIONS

Відповідність стандарту CE Немає 
Комерційна гарантія 2 Years
Гарантія для домовласників 2 Years

РОЗМІРИ

Розміри, ДxШxВ Height 42 см
Розміри, ДxШxВ Length 176.5 см
Розміри, ДxШxВ Width 69 см
Діаметр штанги 25.4 мм
Вага (без ріжучого обладнання) 5 кг

ДВИГУН

Діаметр поршня 35 мм
Об'єм циліндра 28 см³
Хід поршня 29 мм
Зазор свічки запалювання 0.6 мм

ОБЛАДНАННЯ

Кут редуктора 30 °
Передатне число 1 
Передатне число 1.4 
Ніж для трави Grass 255-4 
Ремінне кріплення Ранцеве стандартне 
Пильне полотно для дерев -- 
Тримерна головка T25 (L) 
Source system PAID 

МАСТИЛО

Споживання палива (г/кВт∙год) 552 г/кВт∙ч
Об'єм паливного бака 0.4 л
Generic Power Source Petrol 
Тип палива Бензин 

PACKAGING

Packaging height 286 мм
Packaging length 1829 мм
Packaging volume 127.63 дм³
Объем упаковки 0.128 м³
Packaging width 244 мм
Quantity in Master pack 1 
Вага брутто 10.34 кг

ЗВУК І ШУМ

Гарантований рівень потужності звуку, LWA 114 дБ(А)
Рівень шуму 109 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора 98 дБ(А)

ВІБРАЦІЯ

Еквівалент вібраційного навантаження  за день  (ahv , eq) ліва / права рукоятка 3.5 м/с²
Еквівалент вібраційного навантаження  за день  (ahv , eq) ліва / права рукоятка 3.1 м/с²

EMISSION DATA EPA

Рівень вихлопу (CO) 65.5 г/кВт∙ч
Рівень вихлопу (HC) 36.2 г/кВт∙ч
Рівень вихлопу (NOx) 1.1 г/кВт∙ч

EMISSION DATA EU

Викиди відпрацьованих газів (CO2 EU V) 1521 г/кВт∙ч


