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Soprador
Costal
570BTS

O soprador 570BTS é o maior soprador da Husqvarna. Possui alta 
performance com elevada velocidade de saída de ar e vazão. Ideal 
para limpeza pesada e severa nas mais diversas aplicações, como: 
tratores, máquinas agrícolas e galpões de armazenagem de máquinas. 
Motor combustão 2T (dois tempos) a gasolina, costal tipo mochila 
ergonômico e ventilado, com alças largas com apoio reforçado sobre os 
ombros e barrigueira, 

Motor X-Torq® reduz as emissões em até 60% e permite a economia de 
combustível em até 20%
Bomba de combustível desenvolvida para proporcionar arranques 
mais fáceis
Empunhaduras ajustáveis proporcionam maior conforto
Utilize força total de sopro com tensão mínima no braço - A alça de 
deslocamento facilita o controle das forças de sopro, impedindo que o 
braço seja puxado para baixo
LowVib® - Eficaz sistema antivibratório que minimiza as vibrações 
transmitidas ao operador
Suporte acolchoado confortável com cinturão para aliviar a carga
Piloto automático - Velocidade da ventoinha pode ser ajustada para 
fácil manuseio
Alta capacidade de descarga e sopragem - O potente motor X-Torq® 
aliado à tecnologia de sopragem tornam o atomizador um 
equipamento de altíssima produtividade e capacidade de descarga

Filtro de ar professional – O processo de filtragem em 2 estágios garante 
longos períodos de operação em condições de poeira.

Guidão ergonômico pode ser ajustado. Além de possuir revestimento 
em borracha para uma pegada confortável e estável
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Especificações 
Peso: 11,1 kg 
Comprimento do tubo 1197 mm 
Diâmetro do tubo 72 mm 
Cilindrada 65,6 cm³ 
Potência  2,9 kW 
Vazão do ar no alojamento 28 m³/min 
Vazão do ar no tubo: 22 m³/min 
Volume do tanque de combustível: 2,2 l 
Velocidade máxima na potência encontrada: 8000 rpm 
Velocidade de marcha lenta 2000 rpm 
Vela de ignição: NGK CMR7H 
Consumo de combustível: 431 g/kWh 

Vibração & Dados de Ruído 
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho 1,8 m/s² 
Nível de pressão sonora no ouvido do operador 99 dB(A) 
Nível de potência sonora, garantida (LWA) 110 dB(A) 


