
Kraftfull men ändå lätt och välbalanserad häcksax för 
yrkesanvändning med 70 cm långt dubbelsidigt 
knivsvärd som ger lång räckvidd. Egenutvecklad motor 
och kraftfullt batteri låter dig maximera arbetstiden. 
Det vridbara bakre handtaget gör det lättare att klippa 
både lodträtt och vågrätt.

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

savE™
Välj savE™ för maximal 
körtid.

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

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.

Ytterligare egenskaper

Tydlig knappsats
Lättanvänd knappsats

Maximal arbetstid
Välj mellan normal- eller savE™-läge, beroende på 
förhållandena, för maximal effekt eller maximal körtid. 
Oavsett vilket får du alltid perfekt resultat.

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

Låg vikt och välbalanserad
Våra maskiner har en kompakt, nedbantad konstruktion 
med det främre handtaget nära tyngdpunkten. Detta gör 
dem lätta och välbalanserade – så att du kan arbeta 
bekvämt i alla situationer.

Tyst drift
Ljudnivån från våra batterimaskiner är upp till 13 dB(A) 
lägre än från en bensindriven maskin – vilket är stor 
skillnad. En minskning om 3 dB(A) upplevs normalt som 
en halvering av ljudnivån. Detta gör arbetet mycket 
behagligare – och gör att du kan arbeta i de mest 
offentliga miljöer.

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

Batterispänning 36 V



Tekniska Data
Antal batterier som ingår --

Batteriladdare modellnamn --

Motor type PMDC (4-borst)

Vibration & ljud data

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

2,3/3,5 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 78 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 94 dB(A)

Standardutrustning

Knivlängd 70 cm

Skärhastighet 4000 klipp/min

Totalmått

Vikt utan batteri 3,9 kg

Vikt med batteri 5,2 kg

Logistikdata

Produkt storlek, LxBxH 1270x280x180 mm

Tillbehör

967 24 18-01
Batteri BLi80

Litiumjonbatteriet ger kraft 
som räcker långt och 
utmärkta prestanda.

966 73 06-01
Batteriladdare QC330

Husqvarnas 
batteriladdare för 
litiumjonbatterier ger 
snabb och smart 
laddning.

967 24 19-01
Batteri BLi150

Litiumjonbatteriet 
ger kraft som 
räcker långt och 
utmärkta 
prestanda.

966 77 59-01
Ryggburet Batteri

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.

966 77 59-01
Ryggburet Batteri

966 77 60-01
Ryggburet Batteri

967 33 56-31
Batteriladdare 
QC80

585 37 18-01
Batteriväska



Tillbehör

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.

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 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.


