
O modelo 54 é um corta-relvas tradicional cilíndrico resistente, perfeito  para relvados 

mais pequenos. O fácil manuseamento, a durabilidade e os resultados de corte 

imbatíveis destacam o nosso corta-relvas manual de todos os outros. 

Recolhedor disponível como 
acessório 

Use o colector de fácil instalação 

colector para um aspecto mais limpo 

do seu relvado após ter sido cortado. 

Rodas robustas 

Durável e fácil de rolar para máxima 

conveniência. 

Cilindro da lâmina e cortador 
fixo extra resistentes 

Para uma excelente performance no 

corte e máxima durabilidade. 

HUSQVARNA 54 



FEATURES
• Admissão de ar; excelente performance de corte 

• Rodas robustas e duravéis 

• Recolhedor disponível como acessório 

Technical Specifications

CAPACIDADE

Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute 0 rpm 

DIMENSÕES

peso total 9500 g

peso líquido 8500 g

Volume do colector, l 45 l

Largura de corte 40 cm

Ajuste da altura do cabo None 

Peso 8.3 kg

Tamanho da roda frontal /traseira Front 219 mm

Tamanho da roda frontal /traseira Rear 0 mm 

EQUIPAMENTO

Tipo de lâmina Cilindro 

lâminas 5 unidades

Coletor disponível como acessório 

Tipo de coletor Fabrico 

Volume do colector, l 45 l

Drive control N/A 

Tração Empurre 

Guiador rebatível No 

Tipo de guiador Plano 

Generic Lawnmower Drive Type Manual mowers 

Pega macia Yes 

Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras No 

Conetividade Not applicable 

LUBRIFICANTES

Consumo de combustível 0 g/kWh 

Tipo de combustível. Manual 

MATERIAIS

Material da unidade de corte Aço 

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper 37 g

Paper + Cardboard total 765 g

PE total 1 g

PET total 0 g 

Plastic foil 17 g

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 17 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Jantes, material Plastico 

EMBALAGEM

Packaging height 320 mm

Packaging length 590 mm

Packaging volume 47.2 dm³

Packaging width 250 mm

Quantity in Master pack 1 


