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Proffsig och smidig snöröjning
Effektiv snöröjning är ett måste för fastighetsskötare och andra som jobbar med snöröjning. Med
Husqvarnas snöslungor hålls stora och kuperade
ytor enkelt snöfria.
Husqvarna har ett brett utbud av snöslungor som
lämpar sig för professionellt bruk. Alla slungor har en
tvåstegsfunktion som innebär att snön effektivt matas
in i maskinen av inmatningsskruven och sedan slungas
ut av en höghastighetsfläkt.
Husqvarnas snöslungor ST 5524, ST 268 EPT och
ST 276 EPT har en arbetsbredd på 61 cm, 68 cm respektive 76 cm. Modellerna har Briggs & Stratton Snow
Series Max-motor som erbjuder pålitlig start i kyligt
väder kombinerat med smidig gång. Kontrollerna är
utformade för snabb och enkel hantering.
Banddriften i de större modellerna ST 268 EPT och
ST 276 EPT säkerställer effektiv drift i terräng och på
hårdpackad snö. Kraften fördelar sig över en större yta,
vilket ger ett bra grepp. Snöslungorna rör sig dessutom
lätt i sluttningar och på andra ställen där marken lutar.
Både ST 268 EPT och ST 276 EPT har variabel hydrostatisk drivning som ger bekväm och smidig körning
med optimal kontroll. Detta eftersom man bestämmer
hastigheten med gasreglaget.
ST 5524, cirkapris 12 900 kr, ST 268 EPT, cirkapris
30 800 kr och ST 276 EPT, cirkapris 33 900 kr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingrid Ekström, Husqvarna, 036-14 71 97, ingrid.ekstrom@husqvarna.se
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.

Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 70 80, press@husqvarna.se.
Om Husqvarna
Husqvarnakoncernen är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och trädgårdstraktorer. De är även ledande i Europa när det gäller bevattningsprodukter och en av världens
största tillverkare inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Husqvarna erbjuder
produkter till både konsumenter och professionella och har en försäljning i över 100 länder. Nettoomsättningen
uppgick 2010 till 32 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet anställda var 15 000.

ST 5524:
• Differentialspärr – möjlighet
att driva på båda hjulen.
• Steglös drivning.
• Reglagestyrt utkastarrör och
reglagestyrd deflektor.
• Halogenlampa.
• Rensningsverktyg.
• Kraftigt x-mönstrade däck.

ST 268 EPT och ST 276 EPT:
• Elektrisk start.
• Differentialspärr – möjlighet
att driva på båda hjulen.
• Varma handtag.
• Halogenlampa.
• Kraftigt skovelhus.
• Servostyrning.
• Reglagestyrt utkastarrör och
reglagestyrd deflektor.
• Kraftiga släpskor som är 		
ställbara.
• Rensningsverktyg.
• Premiumkablar.

