
O Husqvarna ST 224 foi desenvolvido para quem precisa de um lança neve de alto 

desempenho para limpar a neve de grandes calçadas para caminhos. Funciona 

independentemente do tipo de superfície graças às sapatas deslizantes ajustáveis. O 

Husqvarna ST 224 foi projetado para uso em todas as condições de neve; 15 a 46 cm. 

Possui um eficiente sistema de duas fases com alta capacidade de lançamento. A 

unidade possui alças ajustáveis em altura de 4 posições exclusivas da indústria para 

um conforto ideal. A transmissão do disco de fricção garante um trabalho 

extremamente suave. Possui farol LED e arranque elétrico, o que torna o ST 224 um 

dos melhores sopradores de neve para enfrentar o inverno. 

Direção assistida 
A opção de desligar o bloqueio do 
diferencial e de escolher a roda que 
deve trabalhar (direção assistida) 
torna a máquina fácil de manobrar e 
operar. 

Farol LED 
Farol LED para trabalhar com 
facilidade quando está escuro. 
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deve trabalhar (direção assistida) 
torna a máquina fácil de manobrar e 
operar. 

Farol LED 
Farol LED para trabalhar com 
facilidade quando está escuro. 

HUSQVARNA ST 224 



FEATURES
• Farol LED para operar às escuras 

• Direção assistida; maneabilidade e controlo 

• Farol LED para operar às escuras 

• Direção assistida; maneabilidade e controlo 

• Sistema de duas fases para uma limpeza eficiente da neve 

• Pega regulável para uma operação ergonómica 

• Transmissão de disco de fricção para simplificar as mudança de 

velocidade 

• Púa de fita para limpeza eficiente 

• Fácil arranque a  frio, graças ao arranque eléctrico 

• Pneus resistentes para extra boa tracção  

• Sapatas ajustáveis para proteção do solo. 

• Carcaça do perfurador robusta para mais durabilidade e 

estabilidade 

• Controlo para a direcção horizontal de lançamento 

• Controlo da direção de arremesso vertical 

• Vara de limpeza para a calha. 

• Silenciador discreto para o conforto do utilizador 

• Caixa de velocidades do perfurador em alumínio 

• Controlo do acelerador para reduzir a velocidade com facilidade 

• Cabos de controlo duráveis de qualidade premium 

• Impulsor de alta velocidade para lançar a longa distância 

Technical Specifications

CAPACIDADE

Binário bruto 9.2 lb-pés

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

Generic Power Source Petrol 

Transmission Reverse Speeds 1 

APROVAÇÕES

Garantia comercial 90 dias

Garantia do proprietário 2 Years

DIMENSÕES

peso total 116845 g

peso líquido 91444 g

Diámetro do perfurador 30.5 cm

Altura da máquina básica 102.87 cm

Largura da máquina básica, cm 148.59 cm

Comprimento da máquina básica 60.96 cm

Peso bruto 114.67 kg

Diâmetro do impulsor 12 pol

Intake height 58.4 cm

Tamanho do pneu 380 mm

Tamanho do pneu, traseiro Diameter 15 pol

Tamanho do pneu, traseiro Largura 5 pol

Peso 93.4 kg

Largura de trabalho 61 cm

MOTOR

Alternador 5 A

Cilindrada 212 cm³

Marca do motor Husqvarna 

Arrefecimento do motor Ar 

Fabricante do motor Husqvarna 

Modelo do motor Husqvarna 

Transmission Reverse Speeds 1 

Níveis de transmissão adiante 6 

Níveis de transmissão atrás 1 

Tipo de transmissão Disco de embraiagem 

EQUIPAMENTO

Auger Ball Bearings Yes 

Tipo de soprador Sistema de duas fases 

Sistema de acionamento Friction Disc 

Arranque eléctrico Yes 

Ajuste da altura do cabo 4 Step

Tipo de pega Loop 

Faróis Yes 

Heavy Duty Skids No 

Número de lâminas impulsoras 3 

Progressive Stamped Auger No 

Remote Chute Rotation Yes 

Remote Deflector Yes 

Single Hand Interlock Yes 

Tipo de neve Todo tipo de neve 

Tipo de superfície Sejam superfícies duras ou outras superfícies 

LUBRIFICANTES

Consumo de combustível 500 g/kWh

Tipo de combustível. Gasolina 

MATERIAIS

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 152 g



Technical Specifications

Paper + Cardboard total 1176 g

PE total 170 g

PET total 0 g 

Plastic foil 55 g

Plastic rigid 125 g

Plastic total 180 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAGEM

Packaging height 881 mm

Packaging length 1327 mm

Packaging volume 850 dm³

Packaging width 724 mm

Quantity in Master pack 1 

SOM E RUÍDO

Nível sonoro 85 dB(A)

Nível de potência sonora garantido, LWA 105 dB(A)

Medição das emissões sonoras 99 dB(A)

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

VIBRAÇÕES

maçaneta de vibraçãoes 5.74 m/s²


