
O TR 348 é um moto cultivador leve, compacto e fácil de usar, com grande capacidade 

de manobra. Equipado com transmissão de alta qualidade e dentes helicoidais e 

largura de trabalho de 48 cm, oferece excelente desempenho e durabilidade. 

Seleção da engrenagem a 
partir do guiador 

Pega ergonómica com fácil acesso 
aos comandos 

Guiador rebatível 

Para armazenamento e transporte 
fáceis. 

Barra de suporte 

Barra de suporte para diferentes 
condições de trabalho. Fácil de ajustar. 

Punho ajustável 

Punho ajustável para a melhor posição 
de trabalho 

HUSQVARNA TR 348 



FEATURES
• Punho ajustável para a melhor posição de trabalho 

• Barra de suporte para uma operação equilibrada 

• Guiador rebatível para fácil armazenamento 

• Pega ergonómica com fácil acesso aos comandos 

• Protetor de dentes para minimizar a pulverização de detritos 

• Marcha-atrás para óptima manobrabilidade 

Technical Specifications

CAPACIDADE

Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute 3300 rpm

Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy 4.5 kW

Potência 4.5 kW

Velocidade de rotação (mín/máx) max 207 rpm

Velocidade de rotação (mín/máx) min 103 rpm

Velocidade de rotação 3300 rpm

DIMENSÕES

peso total 74000 g

peso líquido 71000 g

Diâmetro das fresas 300 mm

Tamanho do pneu 345 mm

Peso 73 kg

Profundidade de trabalho 15 cm

Largura de trabalho 48 cm

MOTOR

Cilindrada 208 cm³

Marca do motor Briggs and Stratton 

Nome do motor Série 950 

Fabricante do motor Briggs & Stratton 

Níveis de transmissão adiante 2 

Níveis de transmissão atrás 1 

Tipo de transmissão Engrenagem/corrente 

Roda(s) para o transporte Not available 

Volume do depósito de combustível 3.6 l

Volume do depósito de combustível 0.95 gal (EUA)

EQUIPAMENTO

Pneus Chevron No 

Tipo de motoenxada Fresas traseiras 

Barra de suporte Yes 

Guiador rebatível Yes 

Seleção da engrenagem desde o guiador No 

Guiador ajustável horizontalmente Yes 

Protecções para plantas No 

Caixa de velocidades para trás Yes 

Rodas de borracha Incluido 

Roda(s) para o transporte Not available 

Guiador ajustável verticalmente Yes 

LUBRIFICANTES

Consumo de combustível 505 g/kWh

Volume do depósito de combustível 3.6 l

Tipo de combustível. Petrol 

MATERIAIS

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 0 g 

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

SOM E RUÍDO

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

Medição das emissões sonoras 95.3 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 84.5 dB(A)

EMBALAGEM

Packaging height 790 mm

Packaging length 1150 mm

Packaging width 600 mm

Quantity in Master pack 1 


