MASZYNA NAŁADOWANA MOŻLIWOŚCIAMI

HUSQVARNA
K 1 PACE
PRZECINARKA AKUMULATOROWA WYSOKIEJ MOCY

POCZUJ PEŁNIĘ
SWOBODY
Husqvarna K 1 PACE
Teraz możesz posuwać się naprzód — i ciąć — w zupełnie nowy sposób. Bez paliwa,
przewodów i bezpośredniej emisji spalin. Poznaj nową przecinarkę akumulatorową
Husqvarna K 1 PACE o dużej mocy. Przekonaj się, co możesz osiągnąć, płynnie
przechodząc od jednego zadania do kolejnego. Nie ma znaczenia, czy pracujesz w
pomieszczeniu, czy na zewnątrz. Maszyna jest gotowa, gdy Ty jesteś gotowy.
Dzięki dużej mocy z łatwością poradzisz sobie nawet z trudniejszymi zadaniami. .

NOWY
RODZAJ MOCY
Gotowa zawsze i wszędzie, gdy jej potrzebujesz.
Wypróbuj naszą nową przecinarkę akumulatorową Husqvarna K 1 Pace o dużej mocy.
Poczuj niczym nieograniczoną swobodę i pokaż, co potrafisz. Ciesz się czystszym powietrzem,
zmniejszonym poziomem drgań i mniejszym hałasem podczas pracy. Teraz już wiesz, że masz
moc, by wykonać każde zadanie. Przekonaj się, jak wiele możliwości oferuje ta maszyna.

WYSOKA MOC NA ŻĄDANIE

SZYBKIE ŁADOWANIE

MNIEJ DRGAŃ

Wystarczy nacisnąć przycisk rozruchu,
by poczuć niewiarygodną moc.
To więcej niż potrzeba, by tarcze
diamentowe o średnicy 12 lub 14 cali
(300 mm i 350 mm) mogły z łatwością
przeciąć twarde jak skała materiały
nawet w trudniejszych warunkach.
Oto maszyna gotowa do pracy zawsze
i wszędzie, gdy jej potrzebujesz.

Dzięki systemowi akumulatorowemu
PACE Twoja przecinarka Husqvarna
K 1 PACE jest zawsze gotowa do pracy,
gdy jej potrzebujesz. Przygotuj się na
szybkie ładowanie między zmianami
— nie musisz już czekać, aż maszyna,
będzie gotowa do pracy.

Przecinarka Husqvarna K 1 PACE
gwarantuje mniejszy poziom drgań
i płynniejsze cięcie. Ponadto niewielka
waga i optymalne rozłożenie ciężaru
pozwalają ograniczyć wysiłek podczas
pracy. Praca z tą maszyną to czysta
przyjemność.

MNIEJ HAŁASU
Możesz już zapomnieć o hałasie
maszyn spalinowych pracujących
na biegu jałowym. Przecinarka
Husqvarna K 1 PACE jest gotowa do
pracy bezpośrednio po uruchomieniu.
Oznacza to mniej hałasu w parkach,
w pobliżu szkół i w innych miejscach
publicznych, a dla Ciebie pracę
w cichszym otoczeniu.

BRAK BEZPOŚREDNIEJ
EMISJI SPALIN
Dzięki przecinarce akumulatorowej
Husqvarna K 1 PACE bezpośrednia
emisja spalin to już przeszłość.
Możesz pracować zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
Stosując rozwiązania akumulatorowe,
dbasz o jakość powietrza w miejscu
pracy — z korzyścią dla Ciebie,
Twoich kolegów i środowiska.

ŁATWE ZARZĄDZANIE
Wbudowane funkcje łączności
ułatwiają monitorowanie maszyn,
informując m.in. o konieczności
serwisowania i aktualizacji
oprogramowania, aby zapewnić
maksymalną dostępność i wydajność.
Nie musisz już martwić się o dobranie
odpowiedniego paliwa. Wystarczy,
że będziesz pamiętać o naładowaniu
akumulatora — i to wszystko!

HUSQVARN

NAŁADOWANA
WBUDOWANA ŁĄCZNOŚĆ
Teraz możesz bez trudu monitorować m.in. czas
pracy maszyn, ich lokalizację, status serwisowy
i poziom naładowania akumulatorów. W ten
sposób zyskujesz pełną kontrolę nad swoją flotą,
co pozwala zapewnić maksymalną dostępność
i wydajność maszyn.

BEZPRZEWODOWE AKTUALIZACJE
OPROGRAMOWANIA
Wbudowane funkcje łączności zapewniają łatwy
dostęp do aktualizacji oprogramowania zarówno
maszyny, jak i akumulatora.

HAMULEC Z FUNKCJĄ X-HALT™
Dla Twojego bezpieczeństwa przecinarka
Husqvarna K 1 PACE została wyposażona
w hamulec tarczy z funkcją X-Halt™,
która jest w stanie zatrzymać
obracającą się tarczę w sekundy.

OSŁONA TARCZY
ZE STOPU MAGNEZU
Wytrzymała, lekka osłona tarczy zasłania
jej większą część, zapewniając lepszą
ochronę a bezstopniowa regulacja
położenia ułatwia dobranie optymalnej
pozycji do cięcia.

SPECJALNIE
ZAPROJEKTOWANE TARCZE
Wysokiej jakości tarcze diamentowe
o średnicy 12 i 14 cali (300 mm i 350 mm),
specjalnie zaprojektowane do stosowania
z przecinarką akumulatorową Husqvarna
K 1 PACE, zapewniają zoptymalizowaną
wydajność pracy i maksymalną
głębokość cięcia.

KONTROLA ZAPYLENIA
Kontroluj poziom zapylenia przy użyciu
zintegrowanego systemu cięcia na mokro
oraz separatora pyłu, dostępnego jako
akcesorium do cięcia na sucho.

NA K 1 PACE

MOŻLIWOŚCIAMI
BARDZIEJ EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE
Ta maszyna to doskonałe rozwiązanie do pracy
w środowisku, gdzie wymagany jest całkowity
brak bezpośredniej emisji spalin. Rezygnacja ze
stosowania paliw kopalnych sprzyja ochronie
klimatu i ma znaczny wpływ na ograniczenie
emisji CO2 przez cały cykl życia produktu.*

AKUMULATORY O DUŻEJ MOCY
System akumulatorowy PACE zapewnia moc
i wydajność porównywalną z przecinarkami
spalinowymi tej samej klasy.

AKTYWNE CHŁODZENIE
Ładowarki w systemie akumulatorowym PACE
są wyposażone w funkcję aktywnego chłodzenia,
która zapewnia szybkie ładowanie, a tym samym
płynną, efektywną pracę.

SZYBKIE ŁADOWANIE
System akumulatorowy PACE zapewnia
szybkie ładowanie i dużą moc —
zawsze, gdy tego potrzebujesz.

DOSKONALE WYWAŻONA
Dzięki doskonale wyważonej, ergonomicznej
konstrukcji przecinarka K 1 PACE jest łatwa w użyciu,
a zoptymalizowane rozłożenie ciężaru pozwala
ograniczyć wysiłek podczas pracy.

Powerful. Agile. Cordless. Electric.

*Według Oceny Cyklu Życia Produktu (Life Cycle Assessment — LCA) przeprowadzonej zgodnie z normami ISO 14040 i ISO 14044, zweryfikowanej przez niezależny podmiot.

RODZINA SIĘ POWIĘKSZA
System akumulatorów PACE marki Husqvarna
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
Jakiej przecinarki potrzebujesz? W naszej ofercie
dostępne są przecinarki do różnorodnych zastosowań,
w tym maszyny Husqvarna K 1 PACE w wersji z tarczą
12- lub 14-calową oraz przecinarki ratownicze.
Wszystkie zapewniają wysoką wydajność pracy
oraz precyzję i niezawodność, niezbędne podczas
wykonywania bardziej wymagających zadań.

K 1 PACE 14 CALI

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA
Dzięki innowacyjnej konstrukcji przecinarka Husqvarna K 1 PACE ze
specjalnie zaprojektowanymi tarczami o średnicy 12 cali zapewnia
głębokość cięcia porównywalną z tradycyjną maszyną z tarczą
14-calową. Z kolei model z tarczą o średnicy 14 cali zapewnia
głębokość cięcia porównywalną z maszyną z tarczą 16-calową.
A wszystko to dla zapewnienia większej wydajności pracy.

K 1 PACE RESCUE

PARAMETRY TECHNICZNE

KOSZT

HUSQVARNA K 1 PACE

12 CALI (300 mm)

14 CALI (350 mm)

RESCUE 14 CALI

Silnik

Bezszczotkowy, marki Husqvarna

Bezszczotkowy, marki Husqvarna

Bezszczotkowy, marki Husqvarna

Napięcie znamionowe, V

94

94

94

Zalecane akumulatory

B380X, B750X

B380X, B750X

B380X, B750X

Głębokość cięcia, maks. mm

121

144,5

144,5

Maks. prędkość tarczy, obr./min

3800

3400

3400

Długość (bez tarczy), mm

648

648

663

Wysokość, mm

400

423

423

Ciężar (bez akumulatora), kg

7,2

7,4

7,9

STANDARDOWA
PRZECINARKA
SPALINOWA

NIEWIELKA INWESTYCJA,
KTÓRA ZWRACA SIĘ
Z NAWIĄZKĄ

HUSQVARNA
K 1 PACE
PRÓG RENTOWNOŚCI: 50 GODZIN PRACY
GODZINY PRACY
KOSZT POCZĄTKOWY

25 H

50 H

75 H

100 H

125 H

150 H

175 H

Jak szybko osiągniesz próg rentowności? To zależy od kilku czynników, ale zapewne stanie się to szybciej, niż się spodziewasz. Powyższe
obliczenia przeprowadzono porównując koszt inwestycji w przecinarkę spalinową, łącznie z paliwem i kosztami konserwacji (AVNSP) na
godzinę pracy, z inwestycją w odpowiadającą jej przecinarkę akumulatorową, łącznie z akumulatorem i ładowarką oraz kosztami energii
elektrycznej i konserwacji (AVNSP) na godzinę pracy. Ceny/koszty według stawek szwedzkich, wliczając VAT (2021).

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA
PŁYTA BETONOWA

PŁYTA CHODNIKOWA
400 × 400 × 50 mm

GRANIT
300 × 100 mm

PUSTAK ŻUŻLOWY
390 × 150 × 167 mm

RURA BETONOWA
ŚREDNICA ZEW./WEW.
335/225 mm

B380X

2,5 m, pełna głębokość 144,5 mm
w zbrojonym betonie

Do 33 sztuk

Do 9 sztuk

Do 35 sztuk

Do 6 sztuk

B750X

5 m, pełna głębokość 144,5 mm
w zbrojonym betonie

Do 81 sztuk

Do 18 sztuk

Do 93 sztuk

Do 18 sztuk

AKUMULATOR*

* Rzeczywista wydajność cięcia może się różnić w zależności od umiejętności operatora, warunków środowiskowych, rodzaju ciętego materiału oraz jakości tarczy diamentowej. Podane wartości
należy traktować jako wskazania orientacyjne. Wartości w powyższej tabeli dotyczą przecinarki akumulatorowej K 1 PACE z tarczami diamentowymi Tacti Cut S35 Bat o średnicy 14 cali. Maszyna
pracowała od pełnego naładowania akumulatora do jego całkowitego rozładowania.

B750X

AKUMULATORY I ŁADOWARKI PACE
Wytrzymała konstrukcja systemu akumulatorowego PACE marki
Husqvarna umożliwia pracę w ciężkich, wymagających warunkach
zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dostępne są dwa
rozmiary akumulatora. Oba zapewniają dużą moc i szybkie ładowanie,
co przekłada się na dobrze wykonaną pracę. To jak długo trzeba ciąć?
ŁADOWARKI C900X/C1800X

B380X

Ładowarki akumulatorowe o dużej mocy i pojemności
1800 W, przeznaczone do akumulatorów PACE B380X
i B750X. Wyposażone w funkcje szybkiego ładowania
i aktywnego chłodzenia — umożliwiają szybkie
naładowanie akumulatora.

KRÓTKI CZAS ŁADOWANIA
AKUMULATOR

POZIOM NAŁADOWANIA C900X

POZIOM NAŁADOWANIA C1800X

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, V

ZUŻYCIE ENERGII, Wh

CIĘŻAR, kg

B380X

45 min

45 min

94

375

3

B750X

75 min

45 min

94

750

5

AKUMULATOROWY
ZBIORNIK NA WODĘ WT 15i
Model WT 15i to niewielki, 15-litrowy zbiornik na wodę
z elektryczną pompą, przeznaczony do cięcia na mokro.
Jest on dostępny w ofercie produktów akumulatorowych
i-Series marki Husqvarna, wraz z przegrodą na ładowarkę.

ODKURZACZ PACE
Nadchodzi DE 120 PACE — odkurzacz klasy H do pracy pod dużym obciążeniem,
zasilany przez system PACE. Został stworzony dla większych ręcznych maszyn do
cięcia i wiercenia oraz szlifierek do posadzek, jak również wiertnic ze statywem.

NASZE TARCZE DO PRZECINAREK AKUMULATOROWYCH
Przygotuj się na tarcze diamentowe zoptymalizowane pod kątem
mocy i prędkości obrotowej przecinarki akumulatorowej Husqvarna
K 1 PACE. Tarcze te zapewnią jeszcze lepsze efekty pracy, optymalną
głębokość cięcia oraz zmniejszony poziom hałasu i drgań. A wszystko
to, abyś mógł wykonać zadanie z łatwością i absolutną precyzją.

W ofercie tarczy do przecinarek akumulatorowych
można znaleźć m.in. tarczę ELITE-CUT S35S
z innowacyjnym segmentem Exo-Grit oraz tarczę
TACTI-CUT S35S. Dostępny jest również model FR3
— uniwersalna tarcza do przecinarek
akumulatorowych — oraz stalowa tarcza ścierna.

TARCZA ELITE-CUT

TARCZA TACTI-CUT

Ta tarcza diamentowa wyposażona
w innowacyjny segment Z-EDGE EXO GRIT
została zaprojektowana specjalnie do
intensywnego użytkowania z przecinarką
akumulatorową K 1 PACE. Zastosowano w niej
inteligentne rozwiązania, takie jak cichy korpus
i powiększona średnica zewnętrzna, aby zwiększyć głębokość cięcia,
jak również cienkie segmenty zmniejszające tarcie.

Tarcza Tacti-Cut, zoptymalizowana pod
kątem mocy i prędkości obrotowej przecinarki
K 1 PACE, jest przeznaczona do okazjonalnego
użytku oraz cięcia wstępnego. Zastosowano
w niej w inteligentne rozwiązania, takie jak
cichy korpus. Ponadto ten model oferuje
wyjątkowo korzystny stosunek ceny do
wydajności pod dużym obciążeniem.

VARI CUT FR3

TARCZA ŚCIERNA BAT

Tarcza z pojedynczą warstwą diamentów
lutowanych do szybkiego cięcia wielu różnych
materiałów, m.in. płytek ceramicznych,
kamienia, prętów, płyty pilśniowej i rur PWC.

Konwencjonalna tarcza ścierna,
zalecana szczególnie do cięcia
metalu i prętów.

NOWY SEGMENT EXO-GRIT Dzięki innowacyjnemu segmentowi Exo-Grit oraz inteligentnym rozwiązaniom
cięcie z użyciem tarczy Elite-Cut jest teraz jeszcze płynniejsze, szybsze i bezpieczniejsze, niezależnie od
ciętego materiału. Wypróbuj nasze tarcze Elite-Cut.

ZACHOWAJ KONTROLĘ DZIĘKI HUSQVARNA FLEET SERVICES™
LOKALIZACJA MASZYNY
Teraz możesz łatwo
monitorować lokalizację
swoich przecinarek
akumulatorowych Husqvarna
K 1 PACE. Gdy tylko maszyna
znajdzie się w odległości
umożliwiającej nawiązanie
połączenia Bluetooth® ze
smartfonem z zainstalowaną
aplikacją Husqvarna Fleet
Services™, jej lokalizacja
zostaje zarejestrowana. Jeśli
więc chcesz się dowiedzieć,
gdzie znajduje się Twoja
maszyna, wystarczy wyświetlić
mapę, aby sprawdzić, czy
jest aktualnie w użyciu,
w magazynie, czy w serwisie.

KONTROLA
FLOTY MASZYN
Wszystkie Twoje maszyny
Husqvarna K 1 PACE na jednym
ekranie. W usłudze Husqvarna
Fleet Services™ możesz wyświetlić
listę posiadanych produktów, aby
sprawdzić, ile maszyn konkretnego
rodzaju posiadasz. Możesz też
nadać im unikalne nazwy, aby
łatwiej je rozróżnić.

KOMPLEKSOWE
STATYSTYKI MASZYN
Czujniki rejestrują czas pracy Twoich maszyn
Husqvarna K 1 PACE, abyś mógł dokładnie monitorować ich
wykorzystanie od momentu zakupu. Możesz też sprawdzić
dziennik dnia pracy, aby zapoznać się ze szczegółowymi
danymi na temat ich czasu pracy w poszczególnych dniach.

HISTORIA
SERWISOWANIA
I POWIADOMIENIA
O PRZEGLĄDACH
Dzięki Husqvarna Fleet Services™
można zawsze uzyskać dostęp do historii
serwisowania każdej maszyny i akumulatora,
co znacznie ułatwia monitorowanie ich statusu
i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Można
także otrzymywać przypomnienia o przeglądach na
podstawie rzeczywistego czasu pracy, aby maszyna
zawsze pozostawała w pełni sprawna.

NASZE ZOBOWIĄZANIE
WOBEC CIEBIE
Wybierając Husqvarna, otwierasz przed
sobą świat pełen możliwości. Przekonaj się,
jak możemy współpracować, abyś mógł
wykonywać swoją pracę jeszcze łatwiej,
sprawniej i efektywniej. Oferujemy usługi,
które dodatkowo zwiększą wydajność
Twoich maszyn, zespołu i firmy, niezmiennie
stawiając Cię na pierwszym miejscu.
To nasze zobowiązanie wobec Ciebie.

KUP JUŻ DZIŚ!
Jeśli szukasz nowej przecinarki, warto zwrócić
uwagę na nowy model Husqvarna K 1 PACE.
Wypróbuj go i daj się zaskoczyć dużej mocy
i wszechstronności zastosowań. Odwiedź lokalnego
przedstawiciela marki Husqvarna i poczuj różnicę.

MOC
Potężna, Poręczna, Elektryczna, Bezprzewodowa.
Husqvarna K 1 PACE to pierwszy model z nowej linii produktów z systemem
akumulatorowym PACE, opracowany przez inżynierów Husqvarna. Ta maszyna
akumulatorowa przeznaczona do intensywnej pracy zapewnia absolutną swobodę
i elastyczność zastosowań. Dzięki niej będziesz mógł z łatwością wykonywać nawet
najcięższe prace budowlane. Poczuj moc i poznaj nowe możliwości.
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