
O LC 140SP é um corta-relvas automotriz fácil de usar, adequado para relvados um 

pouco menores. Construído com uma plataforma de corte de aço robusta e um motor 

Husqvarna confiável e de arranque fácil, oferece excelente desempenho de corte e 

recolha. O punho macio, o guiador dobrável, o ajuste central da altura de corte e as 

rodas com rolamentos de esferas proporcionam uma experiência de corte ergonómica 

e confortável. 

Pega dobrável 
Para transporte e armazenamento 
simplificado. 

Ajuste central da altura de 
corte 
Ajuste central da altura de corte 
rápido e simples. Uma alavanca 
controla toda a plataforma. 

Pega fácil para levantar à 
frente 
Pega fácil para armazenar, colocar no 
carro ou subir escadas. 

Pega ergonómica 
O ângulo ergonómico do guiador 
em conjunto com o fácil acesso aos 
braços torna o trabalho mais fácil. 

Husqvarna LC 140SP 



FEATURES
• Guiador ergonómico 

• Pega fácil para levantar à frente 

• Ajuste central da altura de corte 

• Pega dobrável 

Technical Specifications

BATERIA

Capacidade da bateria 0 Ah 

Tipo de bateria -- 

CAPACIDADE

Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute 3000 rpm

Potência 1.95 kW

Potência nominal 1950 W

DIMENSÕES

peso total 33000 g

peso líquido 29100 g

Volume do colector, l 50 l

Largura de corte 40 cm

Cilindrada 123 cm³

Ajuste da altura do cabo 2 Step

Peso 26.8 kg

Tamanho da roda frontal /traseira Front 152 mm

Tamanho da roda frontal /traseira Rear 203 mm

Base das rodas 55.5 cm

MOTOR

Cilindrada 123 cm³

Separação dos elétrodos 0.75 mm

Marca do motor Husqvarna 

Arrefecimento do motor Ar 

Nome do motor HS 123A 

Vela de ignição Husqvarna HQT-7 

Volume do depósito de combustível 0.9 l

EQUIPAMENTO

Tipo de filtro de ar Espuma 

Rodas de  rolamentos Yes 

Kit BioClip®
Não está disponível como acessório (NÃO 
DISPONÍVEL) 

Tampão BioClip® Not included 

Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) No 

Tipo de lâmina Recolha 

Coletor incluídos 

Tipo de coletor Fabric with dust blocker 

Volume do colector, l 50 l

Orifício de lavagem da unidade No 

Defletor No 

Drive control Bail arm 

Tração Autopropulsionado, única velocidade 

Rodas motrizes Traseira 

Guiador rebatível Yes 

Tipo de guiador Ergonômico 

Generic Lawnmower Drive Type Self-propelled 

Guiador ajustável lateralmente No 

Pega macia Yes 

Acelerador No 

Ligação da mangueira de água No 

Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras Yes/Yes 

Conetividade Not applicable 

LUBRIFICANTES

Lubrificação do motor Salpico 

Consumo de combustível 402 g/kWh

Consumo de combustível 0.019 l/min

Tipo de combustível. Petrol 

MATERIAIS

Material da unidade de corte Aço 

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 5 g

Paper + Cardboard total 3640 g

PE total 21 g

PET total 0 g 

Plastic foil 15 g

Plastic rigid 6 g

Plastic total 21 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Jantes, material Plastico 

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 95 dB(A)

Medição das emissões sonoras 93 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 81 dB(A)



Technical Specifications

VIBRAÇÕES

Vibrações no guiador 7.6 m/s²

EMBALAGEM

Packaging height 480 mm

Packaging length 775 mm

Packaging volume 190 dm³

Packaging width 510 mm

Quantity in Master pack 1 


