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Motosserra MS 193 T
Compacta com alto desempenho

A motosserra STIHL MS 193 T oferece praticidade para as atividades de poda em altura.
Leve e de fácil manuseio, conta com engate que facilita a escalada para realizar podas em
árvores, galhos próximos à rede elétrica e árvores frutíferas.

Modelos

MS 193 T Motosserra,30cm/12",61PMM3
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Potência (kW/cv) 1.3/1.8

Capacidade do tanque de combustível (l) 0.27

Cilindrada (cm³) 30.1

Rot. lenta (rpm) 3000

Rot. máxima (rpm) 13000

Peso (kg) 1) 3.3

Relação peso/potência (kg/kW) 2.5

Mais economia, pois o consumo de combustível é reduzido em até 20% em relação a motores de dois tempos convencionais.
Motor 2-MIX

É um dispositivo que realiza a compensação de entrada de ar limpo, permitindo aumentar os intervalos de limpeza do filtro de ar sem perda de
potência e emissões e sem aumento do consumo de combustível.

Compensador

Dados técnicos

Itens de série
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A STIHL desenvolveu um avançado sistema antivibratório. Em equipamentos motorizados com sistema AV ocorre redução significativa nos pontos de
contato da vibração gerada pelo motor e ferramenta de corte.

Sistema antivibratório

Todas as funções da máquina como: arranque frio, arraque quente, funcionamento e desligamento são controlados pela posição de uma única
alavanca. Isto faz com que o manuseio seja especialmente confortável e seguro, pois a mão direita sempre pode ficar no cabo do punho.

Manejo por uma só alavanca

O parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da corrente. Isto evita o contato da mão com a corrente afiada e as pontas da garra.
Tensor lateral da corrente

Tampas especiais para os tanque de combustível e óleo. Os tanques que possuem esta configuração proporcionam abertura e fechamento rápido,
sem esforço e sem uso de ferramenta.

Tampa do tanque manual
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Com o gancho de suporte é possível carregar a motosserra MS 193 T acoplada a uma corda para trabalhos de arborismo.
Gancho de suporte
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