
A Husqvarna T540 XP® foi projetada para o segmento de serras de pega superior, 

visando clientes profissionais como arboristas profissionais, paisagistas, jardineiros e 

serviços de serviços públicos que precisam de excelente desempenho em 

combinação com a melhor ergonomia. 

Olhal de suspensão integrado 
Torna rápido e fácil ligar a serra ao 
suporte de trepar. 

Pega de tamanho 
individualizado 
O tamanho da pega da alavanca 
superior dispõe de três medidas 
alternativas de ajuste, de forma a 
adaptar-se perfeitamente à sua mão. 

Bomba de óleo regulável 
Uma bomba de óleo ajustável facilita a 
definição da lubrificação da corrente 
em função das suas necessidades. 

AutoTune 
AutoTune gives optimal engine 
performance throughout automatic 
engine setting. No time spent 
on carburettor adjustments. It 
compensates for different fuels, 
altitude, humidity, temperature and 
clogged air filter. 

HUSQVARNA T540 XP® II 



FEATURES
• Motor automático ajustado com AutoTune 

• Bomba de óleo automática e regulável 

• Pega de tamanho ajustável de forma a ajustar-se perfeitamente à 
sua mão. 

• Ligação rápida para o arnês de escalada 

• Abertura do filtro de ar 

• Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para 
permitir un arranque sem problemas. 

• Menos limpezas do filtro com a injecção de ar  

• A função de retenção previne as perdas das porcas da barra. 

• Ajuste rápido e fácil de corrente 

• LowVib® poupa o braço e as mãos do utilizador 

• Manutenção fácil com a tampa do filtro com fecho de mola 

• Cárter de magnésio concebido para uso profissional 

• Visor de nível de combustível 

• Segurança aumentada, travão de corrente acionado por inércia 

• Boa visibilidade da protecção das mãos 

• Air purge for easier cold starting 

• Tampa do tanque de levantar - fácil de abrir. 

• Smart Start® para fácil de arranque 

Technical Specifications

CAPACIDADE

Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed 25.8 m/s

Velocidade da corrente à potência máxima 19.4 m/s

Velocidade de engate da embraiagem 4500 rpm

Limite máximo de engate da embraiagem 6000 rpm

Velocidade de marcha lenta 3000 rpm

Limite máximo de marcha lenta 3500 rpm

Módulo de ignição entreferro 0.3 mm

Velocidade da potência máxima 10200 rpm

Potência 1.8 kW

Limite mais baixo de velocidade 12000 rpm

Binário, máx. 1.83 Nm

Binário, máx. at rpm 140 rpm

APROVAÇÕES

Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No. 0404/11/2320 

DIMENSÕES

peso total 5763 g

peso líquido 5200 g

Comprimento da barra (polegada) 12 pol

Comprimento da lâmina 30 cm

Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg 3.9 kg

MOTOR

Diâmetro do cilindro 40 mm

Cilindrada 37.7 cm³

Curso do cilindro 30 mm

Separação dos elétrodos 0.5 mm

Família de motores JHVXS.0384AB 

Família de motores JHVXS.0384AB 

Módulo de ignição entreferro 0.3 mm

Rotação máxima do motor recomendada 14200 rpm

Vela de ignição NGK CMR6H 

EQUIPAMENTO

Tipo de montagem da lâmina HSM 

Tipo de corrente S93G 

Subgrupos genéricos de motosserra Arborists Tree-care chainsaws 

Medir 1,3 mm 

Tipo de pega Standard 

Passo 3/8" mini 

Source system PAID 

Tipo de roda dentada Dente 6 

LUBRIFICANTE

Consumo de combustível 464 g/kWh

Consumo de combustível 0.87 kg/h

Volume do depósito de combustível 0.34 l

Tipo de lubrificante Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 

Capacidade da bomba de óleo Max 9 ml/min

Capacidade da bomba de óleo Min 3 ml/min

Tipo de bomba de óleo Fluxo ajustável 

Volume do depósito de óleo 0.2 l

Tipo de combustível. Gasolina 

MATERIAIS

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper 30 g

Paper + Cardboard total 30 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 



Technical Specifications

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAGEM

Packaging height 250 mm

Packaging length 470 mm

Packaging volume 31.73 dm³

Packaging width 270 mm

Quantity in Master pack 1 

DADOS DE EMISSÃO CARB

Família de motores JHVXS.0384AB 

Emissão de escapes (média CO) 148.33 g/kWh

Emissão de escapes (CO� média) 1066 g/kWh

Emissão de escapes (HC média) 42.15 g/kWh

Emissão de escapes (NOx média) 4.36 g/kWh

DADOS DE EMISSÃO EPA

Família de motores JHVXS.0384AB 

Emissões de escape (média de CO) 148.33 g/kWh

Emissão de escapes (CO FEL) 805 g/kWh

Emissões de escape (CO² média) 1066 g/kWh

Emissões de escape (média de HC) 42.15 g/kWh

Emissões de escape (média de NOx) 4.36 g/kWh

DADOS DE EMISSÃO UE

Emissão de escapes (média CO) 178.37 g/kWh

Emissão de escapes (média CO�) 1050 g/kWh

Emissões de gases de escape (CO2 EU V) 968 g/kWh

Emissão de escapes (HC média) 40.81 g/kWh

Emissão de escapes (NOx média) 3.72 g/kWh

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 116 dB(A)

Medição das emissões sonoras 114 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 104 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibração diária (Aeqv) 4.2 m/s²

Vibração diária, exposição (A8) 2.3 m/s²

Tempo de Vibração diária (Fator de tempo) 2.4 h

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito 3.5 m/s²

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito 4.2 m/s²


