
En tyst, lätt och extremt lättanvänd motorsåg. Perfekt 
för snickare, fruktodlare och krävande konsumenter. 
Har bortslös motor med lång livslängd och verktygslös 
kedjespännare.

Litiumjon batteri
Litiumjonbatteriet ger kraft som 
räcker långt och utmärkt 
prestanda.

savE™
Välj savE™ för maximal 
körtid.

Tydlig knappsats
Lättanvänd knappsats

Effektiva borstlösa motorer
Vår egenutvecklade 
avancerade borstlösa motor 
är 25 % effektivare än 
vanliga borstmotorer. Detta 
betyder att motorn ger högt 
och jämnt moment.

Hög kedjehastighet
Hög kedjehastighet för 
snabb och smidig kapning

Hög prestanda
Få lika mycket gjort på en 
laddning som du skulle klara 
på en tank med bensin.

Ytterligare egenskaper

Verktygslös kedjespänning
Snabb och lätt montering och justering av kedja och 
svärd utan verktyg.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Kräver lite underhåll
Ingen bränslepåfyllning, färre delar att underhålla och 
ett drivsystem som styrs elektroniskt betyder mindre 
nedtid och lägre driftkostnader.

Flip-up oljelock
Flip-up lock för enklare oljepåfyllning

Ett batteri passar alla
36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, 
långvarig, professionell användning. Den passar alla våra 
handhållna maskiner, vilket gör att du snabbt kan växla 
samma batteri mellan en trimmer, blåsare, motorsåg 
och häcksax och fortsätta att arbeta.

Motor för nonstop drift
Våra batteritillbehör gör att du kan fortsätta och få 
jobbet gjort så snabbt och effektivt som möjligt.

Tekniska Data
Batteri

Batterityp Li-Ion



Tekniska Data
Batterispänning 36 V

Celler per batteri 20

Batteriernas modellnamn --

Antal batterier som ingår --

Batteriladdare modellnamn --

Motor type BLDC (borstlös)

Smörjmedel

Oljetankens volym 0,2 l

Oljepumpstyp Automatisk

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, 
m/s²

2,2/2,4 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 93 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 106 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning 3/8", 1/4"

Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm 25-35 cm

Kedjehastighet vid max. effekt 15 m/s

Totalmått

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 2,7 kg

Logistikinformation

Produkt storlek, LxBxH 430x255x230 mm

Förpackningsformat, LxBxH 480x260x280 mm

Standardutrustning

501 95 95-45 - Svärd 12" PIXEL 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack 
skyddar mot repor och korrosion. Finns med 3/8" kedjedelning i längderna 10" till 16".

581 80 79-45 - Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 1,1 mm

H38 är gjord för mindre sågar och har Chamfer Chisel skärtänder.En lågvibrations/ låg 
kastriskkedja. För villaägare, men även för komersiella användare såsom arborister. 
Rekommenderas för användning på elsågar och mindre bensinsågar.

Tillbehör

967 24 19-01
Batteri BLi150

966 77 59-01
Ryggburet Batteri

966 77 60-01
Ryggburet Batteri

967 33 56-31
Batteriladdare QC80



Tillbehör

Litiumjonbatteriet ger 
kraft som räcker långt 
och utmärkta prestanda.

Litiumjonbatteriet ger 
effekt som räcker 
långt, och har en 
utmärkt prestanda som 
gör att du kan arbeta 
effektivt med färre 
pauser för laddning av 
batteriet. Breda, 
vadderade axelband 
och vadderat höftbälte 
gör selen bekväm att 
bära även under långa 
arbetspass. Flera 
justeringsmöjligheter 
för att passa både 
långa och korta 
användare. 
Batteriadaptern passar 
alla handhållna 
batteridrivna 
Husqvarna-produkter.

Litiumjonbatteriet ger 
effekt som räcker långt, 
och har en utmärkt 
prestanda som gör att du 
kan arbeta effektivt med 
färre pauser för laddning av 
batteriet. Breda, vadderade 
axelband och vadderat 
höftbälte gör selen bekväm 
att bära även under långa 
arbetspass. Flera 
justeringsmöjligheter för 
att passa både långa och 
korta användare. 
Batteriadaptern passar alla 
handhållna batteridrivna 
Husqvarna-produkter.

Husqvarnas 
batteriladdare för 
litiumjonbatterier ger 
snabb och smart 
laddning.

967 33 56-31
Batteriladdare QC80

Husqvarnas 
batteriladdare för 
litiumjonbatterier ger 
snabb och smart 
laddning.

966 73 06-01
Batteriladdare QC330

Husqvarnas 
batteriladdare för 
litiumjonbatterier ger 
snabb och smart 
laddning.

585 37 18-01
Batteriväska

Isolerande,vattenskyddad 
och stötdämpande väska för 
Husqvarna BLI batterier (BLI 
60/80/110/150). Thermo 
beläggningen håller lämplig 
arbetstemperatur på 
batteriet även under 
mycket kalla eller varma 
klimatförhållanden. Lätt att 
bära både med bälte eller 
krok för arborister.

585 42 87-01
Batteribox Liten

Box för säker transport 
och förvaring av 
Husqvarna batterier, 
laddare och andra 
tillbehör.

585 42 87-01
Batteribox Liten

Box för säker transport 
och förvaring av 
Husqvarna batterier, 
laddare och andra 
tillbehör.

576 85 91-01
Motorsågsväska

Utformad särskilt för 
din motorsåg. Extra 
fickor för 
motorsågsfilar och en 
ficka med 

581 80 79-40
Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 
1,1 mm

H38 är gjord för mindre 
sågar och har Chamfer 
Chisel skärtänder.En 
lågvibrations/ låg 
kastriskkedja. För 

581 80 79-45
Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 
1,1 mm

H38 är gjord för mindre 
sågar och har Chamfer 
Chisel skärtänder.En 
lågvibrations/ låg 
kastriskkedja. För 



Tillbehör

kardborreband på 
utsidan.

villaägare, men även för 
komersiella användare 
såsom arborister. 
Rekommenderas för 
användning på elsågar och 
mindre bensinsågar.

villaägare, men även för 
komersiella användare 
såsom arborister. 
Rekommenderas för 
användning på elsågar 
och mindre bensinsågar.

581 80 79-45
Kedja H38 PIXEL 3/8" MINI 
1,1 mm

H38 är gjord för mindre 
sågar och har Chamfer 
Chisel skärtänder.En 
lågvibrations/ låg 
kastriskkedja. För 
villaägare, men även för 
komersiella användare 
såsom arborister. 
Rekommenderas för 
användning på elsågar 
och mindre bensinsågar.

581 80 79-52
Kedja H38 PIXEL 3/8" 
MINI 1,1 mm

H38 är gjord för mindre 
sågar och har Chamfer 
Chisel skärtänder.En 
lågvibrations/ låg 
kastriskkedja. För 
villaägare, men även 
för komersiella 
användare såsom 
arborister. 
Rekommenderas för 
användning på elsågar 
och mindre 
bensinsågar.

501 84 40-60
Kedja 10" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja för 
mjuk och ren kapning med 
skärtänder i Micro Chisel 
profil.

501 84 40-68
Kedja 12" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja för 
mjuk och ren kapning 
med skärtänder i Micro 
Chisel profil.

501 84 40-68
Kedja 12" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja för 
mjuk och ren kapning 
med skärtänder i Micro 
Chisel profil.

501 95 95-45
Svärd 12" PIXEL 3/8" 
MINI

Svag kurvform och liten 
nosradie för mindre 
kastrisk och bättre 
kontroll över skäret. 
Epoxylack skyddar mot 
repor och korrosion. 
Finns med 3/8" 
kedjedelning i 
längderna 10" till 16".

501 95 95-52
Svärd 14" PIXEL 3/8" MINI

Svag kurvform och liten 
nosradie för mindre kastrisk 
och bättre kontroll över 
skäret. Epoxylack skyddar 
mot repor och korrosion.

578 10 68-52
Svärd 14" PIXEL 3/8" MINI 
TechLite™

Vårt nya, lätta 
TechLite™-svärd med 
suverän styvhet är det 
första i sitt slag på 
marknaden. Jämfört med 
våra standardsvärd så är 
TechLite™-svärden upp 
till 20% lättare och har 
nästan 25% bättre 
styvhet. Den överlägsna 
styvheten har 
åstadkommits genom att 
använda en metod där 
man limmar ihop de olika 
delarna i motsats till 
tidigare teknik. Dessa 
svärd är också mindre 



Tillbehör

ömtåliga vid böjning och 
återgår till 
ursprungsskick efter att 
ha varit utsatta för stor 
belastning. För minskad 
belastning för dig som 
användare, ökad 
effektivitet och större 
produktivitet utan att 
kompromissa med 
kvalitet eller säkerhet.

578 10 68-52
Svärd 14" PIXEL 3/8" MINI 
TechLite™

Vårt nya, lätta 
TechLite™-svärd med 
suverän styvhet är det 
första i sitt slag på 
marknaden. Jämfört med 
våra standardsvärd så är 
TechLite™-svärden upp 
till 20% lättare och har 
nästan 25% bättre 
styvhet. Den överlägsna 
styvheten har 
åstadkommits genom att 
använda en metod där 
man limmar ihop de olika 
delarna i motsats till 
tidigare teknik. Dessa 
svärd är också mindre 
ömtåliga vid böjning och 
återgår till 
ursprungsskick efter att 
ha varit utsatta för stor 
belastning. För minskad 
belastning för dig som 
användare, ökad 
effektivitet och större 
produktivitet utan att 
kompromissa med 
kvalitet eller säkerhet.

579 55 90-68
1/4" Laminerade svärd, 
liten svärdsinfästning

Svag kurvform och liten 
nosradie för mindre 
kastrisk och bättre 
kontroll över skäret. 
Epoxylack skyddar mot 
repor och korrosion.

587 39 44-60
Svärd 10" Carving 1/4"

Carvingsvärd har en mindre 
nosradie och passar 
utmärkt vid 
precisionsarbete eller 
skulptering.

587 39 44-68
Svärd 12" Carving 1/4"

Carvingsvärd har en 
mindre nosradie och 
passar utmärkt vid 
precisionsarbete eller 
skulptering.



Tillbehör

587 39 44-68
Svärd 12" Carving 1/4"

Carvingsvärd har en 
mindre nosradie och 
passar utmärkt vid 
precisionsarbete eller 
skulptering.

578 07 71-01
Fästögla

Fästögla med unik 
konstruktion, gjord för 
arborister som 
använder en vanlig 
motorsåg. Ger ett 
säkert sätt att koppla 
motorsågen till 
motorsågsstroppen. 
Frikopplas vid 
överbelastning.

580 68 75-01
Filkit

Komplett med handtag, 
kombimall*, 2 rundfilar och 
1 flatfil. Med filmallen 
erhålls rätt filning av 
skärtand och 
underställning. * I vissa fall 
är kombimallen ersatt med 
filmall och 
underställningsmall

505 69 81-03
Ryttarmall 3/8" MINI

Med rätt filad 
underställning får du 
maximal 
avverkningskapacitet.

505 69 81-03
Ryttarmall 3/8" MINI

Med rätt filad 
underställning får du 
maximal 
avverkningskapacitet.

579 55 88-01
Filmall Pixel 3/8" MINI 
H38

Specialkonstruerade 
filmallar för rätt 
filningsvinkel. Finns till 
Husqvarnas sågkedjor.

505 69 81-18
Filmall 1/4" H00

Specialkonstruerade 
filmallar för rätt 
filningsvinkel. Finns till 
Husqvarnas sågkedjor.

580 68 74-01
Kombimall 1/4" H00

Våra kombimallar 
innehåller en filmall och 
en ryttarmall i samma 
verktyg. Används 
tillsammans med våra 
rundfilar och flatfilar för 
en korrekt filningsvinkel. 
Tillgänglig för alla 
Husqvarnas kedjor.

580 68 74-01
Kombimall 1/4" H00

Våra kombimallar 
innehåller en filmall och 
en ryttarmall i samma 
verktyg. Används 
tillsammans med våra 
rundfilar och flatfilar för 
en korrekt filningsvinkel. 
Tillgänglig för alla 
Husqvarnas kedjor.

510 09 57-01
Rundfilar Intensive Cut

Design med 20 % bättre 
slipkapacitet och längre 
livslängd. För att hålla 
din kedja i gott skick 
behöver du en rundfil 
och en filmall för att 
slipa skärtänderna. Med 
korrekt slipad kedja 
blir ditt arbete lättare 
och säkrare. Våra filar 
är gjorda av 
högkvalitativt stål.

510 09 57-02
Rundfilar Intensive Cut

Design med 20 % bättre 
slipkapacitet och längre 
livslängd. För att hålla din 
kedja i gott skick behöver 
du en rundfil och en filmall 
för att slipa skärtänderna. 
Med korrekt slipad kedja 
blir ditt arbete lättare och 
säkrare. Våra filar är gjorda 
av högkvalitativt stål.

505 69 81-60
Flatfilar

1 fil i plastfodral. 
Levereras om 12 st.



Tillbehör

505 69 81-60
Flatfilar

1 fil i plastfodral. 
Levereras om 12 st.

505 69 81-61
Flatfilar

För att hålla kedjan i 
gott skick behöver du 
en flatfil och en 
ryttarmall för att fila 
ryttarna rätt. Med en 
rätt filad kedja blir ditt 
arbete lättare och 
säkrare.

503 62 12-01
Svärdtrissefett

För smörjning av noshjulets 
lager.


