
Це пила для професійного використання. Вона розроблена при тісній співпраці із 
спеціалістами, які працюють в екстремальних умовах. Мала вага та висока 
потужність роблять цю пилу надзвичайно універсальною і придатною для 
виконання найрізноманітніших завдань. Найбільш популярна модель серед 
працівників лісової галузі України. 

Бокове натягування ланцюга 
Механізм натягування ланцюга 
розміщений збоку, що робить 
регулювання натягу легким та 
швидким. 

Регульований маслонасос 
Регульований маслонасос 
полегшує регулювання змащування 
ланцюга у відповідності до умов 
роботи (довжина шини, вид 
деревини, тип ланцюга). 

Air Injection 
Центробіжна система попередньої 
очистки повітря збільшує інтервали 
між обслуговуванням повітряного 
фільтра та забезпечує його 
довговічність. 

Магнезієвий картер 
Міцний колінвал витримує високі 
оберти та складні умови роботи при 
професійному використанні. 

HUSQVARNA 365 



FEATURES
• Магнезієвий картер, розоблений для професійного 

використання 

• Air Injection забезпечує довші інтервали між чистками 
повітряного фільтра 

• Регульований маслонасос 

• Швидкість і зручність натягування ланцюга 

• Зручний захват завдяки передній рукоятці, розміщеній під 
кутом 

• Швидкозйомний повітряний фільтр 

• Зручність в обслуговуванні завдяки крищці фільтра на 
защіпках 

• Максимальна зносостійкість при виконанні важких робіт 

• LowVib® оберігає руки користувача від шкідливого впливу 
вібрації 

• Smart Start® для легкого запуску 

• Ланцюгове гальмо, що активується силою інерції 

Technical specifications

CAPACITY

Швидкість ланцюга складає 133% максимального числа обертів двигуна Chain speed at 133% of maximum engine power speed 27.5 м/с
Швидкість включення зчеплення 3600 об/хв
Швидкість холостого ходу 2700 об/хв
Зазор магнето 0.3 мм
Максимальна робоча швидкість двигуна 9300 об/хв
Потужність 3.4 кВт
Крутний момент, max. 3.9 Н·м
Крутний момент, max. at rpm 6600 об/хв

CERTIFICATIONS

Сертифікат на відповідність Директиві щодо машинного обладнання 2006/42/EC 0404/09/2107 
Фактические усовершенствования в области сортировки для переработки 85 %
Возможность переработки (по состоянию на сегодняшний день) 80 %
Придатний для переробки маси Fe, Al і Mg 45 %

РОЗМІРИ

Article gross weight 8983 г
Article net weight 7950 г
Bar length 18" 
Рекомендована довжина шини, min-max Longest 70 см
Рекомендована довжина шини, min-max Shortest 38 см
Size 18" 
Вага (без ріжучого обладнання) 6.4 кг

ДВИГУН

Карбюратор Zama 
Діаметр поршня 48 мм
Об'єм циліндра 65.1 см³
Хід поршня 36 мм
Зазор свічки запалювання 0.5 мм
Зазор магнето 0.3 мм
Максимальна швидкість двигуна без навантаження 12500 об/хв
Свічка запалювання Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A 

ОБЛАДНАННЯ

Кріплення шини Великий 
Хвостовик шини Широкий 
Тип ланцюга H42 
Generic Chainsaw SubGroups Powerful robust saws 
Шаблон 1,5 мм 
Тип ручки Стандартна 
Крок 3/8" 
Source system PAID 
Тип зірочки Обід 7 

МАСТИЛО

Споживання палива (г/кВт·год) 490 г/кВт·ч
Об'єм паливного бака 0.77 л
Тип топлива (мин. для Европы) RON min 91 or alkylate 
Тип мастила Husqvarna або екв. при 50:1 
Продуктивність маслонасоса Max 21 мл/хв
Продуктивність маслонасоса Min 4 мл/хв
Тип маслонасоса Автоматичний 
Об'єм бака для мастила 0.42 л
Generic Power Source Petrol 
Тип палива Бензин 

ЗВУК І ШУМ

Рівень шуму 102.5 дБ(А)
Гарантований рівень потужності звуку, LWA 114 дБ(А)
Рівень шуму 111 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора 102.5 дБ(А)

ВІБРАЦІЯ

Денний рівень вібрації 8.0 м/с² 
Вплив вібрації протягом дня (A8) 5.4 м/с²
Денна норма вібрації (часовий фактор) 3.7 год
Еквівалент вібраційного навантаження  за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка 5.7 м/с²



Technical specifications

Еквівалент вібраційного навантаження  за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка 8.0 м/с² 

EMISSION DATA EPA

Рівень вихлопу (CO) 363 г/кВт·ч
Вихлоп шкідливих газів (CO² середн.) 770.5 г/кВт·ч
Рівень вихлопу (HC) 140 г/кВт·ч
Рівень вихлопу (NOx) 1.5 г/кВт·ч

PACKAGING

Packaging height 250 мм
Packaging length 470 мм
Объем упаковки 0.040 м³ 
Packaging volume 39.95 дм³
Packaging width 340 мм
Quantity in Master pack 1 


