
FOLHA DE DADOS DO PRODUTO
ICS 695XL GAS SAW

695XL
A motosserra a gasolina mais profunda 
e versátil
As características da nova 695XL incluem um motor fácil 
de acionar com um sistema de ignição de maior energia 
e componentes resistentes e duráveis, com novos silenciador, 
carburador e pistão e cilindro . Disponível com barras de guia 
de 12" (30 cm) e 16" (40 cm) e com a linha completa de correntes 
diamantadas das séries MAX, ProForce e PowerGrit. Inspirada 
na popular plataforma de serra 695, a 695XL é a motosserra a 
gasolina da ICS com mais alta potência para o uso frequente na 
construção em geral, empreiteiras e profissionais que lidam com 
concreto.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 695XL 

NOVO!

(1) Medido de acordo com a norma ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010
(2) Medido de acordo com os padrões ISO5349=1:2001 e ISO22867:2011

Tipo de motor 2 tempos, refrigerado a ar

Deslocamento 94 cc (5.7 cu-pol.)

Cavalos de Potência 4,8 kW (6.4 hp) à 9.000 rpm 

Torque 5,7 Nm (50.4 in-lbs) à 7.200 rpm

Velocidade de Operação 
9.300 +/- 150 rpm (máx.) 
2.700 +/- 100 rpm (ocioso)

Velocidade da corrente  
em potência máxima

28 m/s (5500 pés/min.)

Peso
9,5 kg (21 libras), somente para a cabeça de 
energia

Dimensões
46 cm (18 pol.) comprimento, 36 cm (14 pol) 
altura 30 cm (12 pol.) largura

Arranque Resistente ao recuo, poeira e água

Ignição Ignição eletrônica especial resistente à água 

Proporção de combustível 2% (50:1) gasolina para óleo

Capacidade de combustível 1 litro (0,26 galões)

Fluxo de Água Recomendado Mínimo de 1,5 bar (20 psi)

Fluxo de Água Recomendado Mínimo: 4 lpm (1 gpm)

Nível de Potência Sonora 
Garantido L

wa (1)
115 dB(A); (Kwa=110 dB(A))

Pressão sonora equivalente junto  
ao ouvido do operador LpA 

104,6 dB(A) (K=1,0 dB(A))

Vibração ahv, eq corte de concreto 
(2)

3,6 m/s2 (K=1,0 m/s2), alça frontal
3,1 m/s2 (K=1,0 m/s2) alça traseira

Vibração ahv, eq corte de tubos (2)
5,62 m/s2 (K=0,2 m/s2), alça frontal
5,28 m/s2 (K=0,2 m/s2) alça traseira
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Solução para cortes 
profundos em aberturas 
obstruídas ou pequenas

16”

Fácil tensionamento 
da corrente

Segura para o corte 
de ferro dúctil Versátil

CORRECT CHAIN TENSION

Corrente PowerGrit® 

Corrente para Concreto 
ProFORCE™ 

Corrente para concreto 
TwinMAX™ 

Menor emissão de gases 
de escape com nova 
válvula descompressora

Motor fácil de acionar 
com sistema de ignição 
de maior energia

Motor durável e resistente 
com novos silenciador, 
carburador, pistão e cilindro.

Opera barras e correntes 
TwinMAX™, PowerGrit® 
ou ProFORCE™ de até 16” 
(40 cm)

Filtro de ar em 
poliéster especificamente 
projetado para corte úmido

Adaptador de polia 
dentada estendido 
oferece fácil montagem 
da corrente

TENSÃO CORRETA 
DA CORRENTE
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