
Uma motoenxada fácil de manusear e confiável com todas as funções essenciais. 

Motor Husqvarna potente e confiável com filtro de ar em banho de óleo para maior 

vida útil e marcha-atrás para facilitar o trabalho. A transmissão totalmente selada 

torna-a extremamente utilizável em culturas húmidas. Um kit de rodas é fornecido 

como padrão, permitindo usar acessórios ou mover a máquina de forma eficiente. Uma 

excelente escolha para clientes que valorizam eficiência e durabilidade de longa 

duração. 

Punho ajustável 

Punho ajustável para a melhor posição 
de trabalho 

Motor a gasolina da Husqvarna 

Motor Husqvarna a gasolina poderoso 
e confiável  

Kit de rodas 

O kit de rodas permite-lhe usar 
acessórios ou mover o produto de 
maneira eficiente. 

Para-choques de proteção 

O para-choques vai proteger o motor 
quando trabalha ou em transporte. 
Serve também como manípulo de 
elevação. 

HUSQVARNA TF 338 



FEATURES
• O para-choques vai proteger o motor quando trabalha ou em 

transporte. Serve também como manípulo de elevação. 

• O kit de rodas permite-lhe usar acessórios ou mover o produto de 

maneira eficiente. 

• Motor Husqvarna a gasolina poderoso e confiável  

• Punho ajustável para a melhor posição de trabalho 

Technical Specifications

CAPACIDADE

Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute 3100 rpm

Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy 3.6 kW

Potência 3.6 kW

Velocidade de rotação (mín/máx) max 97 rpm

Velocidade de rotação (mín/máx) min 53 rpm

DIMENSÕES

peso total 108000 g

peso líquido 93000 g

Diâmetro das fresas 360 mm

Peso 81 kg

Profundidade de trabalho 30 cm

Largura de trabalho 95 cm

MOTOR

Cilindrada 212 cm³

Marca do motor Husqvarna 

Nome do motor Motor Husqvarna. 

Níveis de transmissão adiante 2 

Níveis de transmissão atrás 1 

Tipo de transmissão Corrente / Manual 

Roda(s) para o transporte Not available 

Volume do depósito de combustível 4.8 l

Volume do depósito de combustível 1.27 gal (EUA)

EQUIPAMENTO

Tipo de motoenxada Fresas dianteiras 

Barra de suporte Yes 

Guiador rebatível Yes 

Seleção da engrenagem desde o guiador No 

Guiador ajustável horizontalmente No 

Protecções para plantas No 

Comentários do produto Só para APAC, Rússia e Ucrânia. 

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 395 g/kWh

Volume do depósito de combustível 4.8 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 96 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 76 dB(A)

EMBALAGEM

Packaging height 860 mm

Packaging length 860 mm

Packaging volume 362.40 dm³ 

Packaging width 490 mm

Quantity in Master pack 1 


