
Concebidos para operadores profissionais, os lançadores de neve da série 400T da 

Husqvarna são uma opção premium, com transmissões hidrostáticas e consolas de 

operador em aço. Oferecem a durabilidade e a manobrabilidade necessárias para 

trabalhar nas ruas, caminhos ou áreas comuns mais difíceis e as neves mais pesadas, 

dia após dia. Os lançadores de neve Husqvarna 400T são os únicos lançadores de 

neve a combinar a conveniência da tecnologia EFI com sistemas para enfrentar trilhos 

em terrenos acidentados. 

Pegas aquecidas. 

Para uma operação mais confortável  
em tempo frio. 

Consola do operador em aço 

Consola do operador em aço para 
serviços pesados, feita para durar 
muito tempo, mesmo sob condições 
difíceis 

Altura ajustável fácil da caixa 
de carga 

Controlo de acesso fácil no painel 
facilita o ajuste do espaço entre a 
carcaça do sem-fim e o solo com um 
empurrão do polegar. 

Injeção Eletrónica de 
Combustível 

Injeção eletrónica de combustível para 
maior produtividade combinada com 
menor consumo de combustível e 
emissões reduzidas  

Husqvarna ST 427T 



FEATURES
• Injeção Eletrónica de Combustível 

• Ajuste o espaço entre o chassi do sem-fim e o solo usando apenas 
o polegar 

• Consola do operador em aço 

• Pegas aquecidas para um trabalho mais confortável. 

• Arranque elétrico com chave 

• Rotor de ferro fundido com três pás 

• Farol LED para operar às escuras 

• Direção assistida; maneabilidade e controlo 

• Pega de laço para melhor aderência e controlo 

• Chassi do sem-fim para serviço pesado para operação robusta 

• Vara de limpeza para a calha. 

• Sistema de correia de alta capacidade 

• Sistema de dois estágios para limpeza eficiente de neve  

Technical Specifications

CAPACIDADE

Binário bruto 18.6 lb-pés

Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute 3600 rpm

Generic Power Source Petrol 

APROVAÇÕES

Garantia do proprietário 3 Years

DIMENSÕES

peso total 201849 g

peso líquido 168038 g

Diámetro do perfurador 35.5 cm

Altura da máquina básica 122.6 cm

Largura da máquina básica, cm 157.5 cm

Comprimento da máquina básica 71.1 cm

Diâmetro do impulsor 12 pol

Peso 164.2 kg

Largura de trabalho 69 cm

MOTOR

Cilindrada 389 cm³

Arrefecimento do motor Ar 

Lubrificação do motor Salpico 

Fabricante do motor Husqvarna 

Modelo do motor Husqvarna 

Níveis de transmissão adiante Infinito 

Níveis de transmissão atrás Infinito 

Tipo de transmissão Hidrostática 

EQUIPAMENTO

Tipo de soprador Sistema de duas fases 

Arranque eléctrico Yes 

Ajuste da altura do cabo 4 Step

Tipo de pega Loop 

Faróis Yes 

LUBRIFICANTES

Lubrificação do motor Salpico 

Consumo de combustível 462.5 g/kWh

Tipo de combustível. Gasolina 

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 

EMBALAGEM

Packaging height 914 mm

Packaging length 1391 mm

Packaging volume 1026 dm³

Packaging width 800 mm

Quantity in Master pack 1 

SOM E RUÍDO

Nível sonoro 85 dB(A)

Nível de potência sonora garantido, LWA 101 dB(A)

Medição das emissões sonoras 101 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 85 dB(A)


