
O corta-relva Husqvarna GX 560 proporciona todos os benefícios da nossa marca, 

com o benefício adicional da liberdade de potência da gasolina. Muito fácil de trabalhar 

e muito manobrável, o GX  560 torna as áreas periféricas mais acessíveis. Desenhado 

para uso doméstico em larga escala e semiprofissional, possui um potente motor, de 

alta qualidade, que pode ser usado em encostas com uma inclinação de até 45º. 

Corta em inclinações até 45° 

Corta continuamente nas inclinações 
até 45° devido ao sistema de 
lubrificação por óleo do motor. 

Manejável   

Corte de relva fácil à volta de 
obstáculos no terreno como canteiros 
de flores, árvores e bordas altas. 

Almofada de ar 

Flutua numa almofada de ar e corta 
com facilidade em qualquer direcção. 

HUSQVARNA GX 560 



FEATURES
• Corta com facilidade em qualquer direcção através da almofada de 

ar. 
• Corte de relva fácil em qualquer direcção. 

• Corta continuamente nas inclinações até 45°  

Technical Specifications

CAPACIDADE

Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute 3150 rpm

Potência 3 kW

DIMENSÕES

peso total 22000 g

peso líquido 18200 g

Largura de corte 50.5 cm

Cilindrada 160 cm³

Peso 18.2 kg

MOTOR

Cilindrada 160 cm³

Separação dos elétrodos 0.75 mm

Marca do motor Honda 

Arrefecimento do motor Ar 

Nome do motor GCV 160 

Fabricante do motor Honda 

Modelo do motor OHC 

Volume do depósito de combustível 0.9 l

Volume do depósito de combustível 0.25 gal (EUA)

EQUIPAMENTO

Tipo de filtro de ar Papel para formulários 

Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) No 

Tipo de lâmina Lâmina do empalhador 

Tração Empurre 

Tipo de guiador Conforto 

Generic Lawnmower Drive Type Hover mowers 

Conetividade Not applicable 

LUBRIFICANTES

Lubrificação do motor Salpico 

Consumo de combustível 561 g/kWh

Volume de óleo 0.55 l

Tipo de combustível. Gasolina 

MATERIAIS

Material da unidade de corte Plástico ABS 

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper 2620 g

Paper + Cardboard total 2620 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 30 g

Plastic total 30 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 98 dB(A)

Medição das emissões sonoras 96 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 86.8 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibrações no guiador 3.3 m/s²

EMBALAGEM

Packaging height 405 mm

Packaging length 770 mm

Packaging volume 193.347 dm³

Packaging width 620 mm

Embalagem, peso bruto 22.34 kg

Camadas por palete 4 

Quantity in Master pack 1 


