
En lätt och högpresterande trimmer för professionellt
inriktade användare. Perfekt för trädgårdsarbetare,
trädgårdsanläggare och entreprenörer. Har utmärkt
ergonomi och balans, 2-vägsroterande trimmerhuvud
och borstlös motor med lång livslängd. Går att utrusta
med trekantskniv och J-handtag.

Lit iumj on bat ter i
Litiumjonbatteriet ger kraft som
räcker långt och utmärkt
prestanda.

savE™
Välj savE™ för maximal
körtid.

Tvåvägsrotat ion
Trimmerhuvudets
rotationsriktning kan ändras
så att det blir mindre
gräsklipp på gångar.

Tap 'n Go t r immerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n
Go för snabb trådmatning.

Effekt iv borst lös motor
Vår egenutvecklade
avancerade borstlösa motor
är 25 % effektivare än
vanliga borstmotorer. Detta
betyder att motorn ger högt
och jämnt moment – även
när du klipper högt, tjockt
och blött gräs.

Lät tanvänd knappsats
De batteridrivna maskinerna
styrs med en användarvänlig
knappsats. Du startar och
stoppar enkelt maskinen med
en knapptryckning. Det finns
också en savE-knapp för att
maximera drifttiden.
Trimrarna har en extra knapp
för att byta trimmerhuvudets
rotationsriktning.

Ytter ligare egenskaper

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.

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

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

Et t  bat teri 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.

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.

NY!
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Tekniska Data

Batter i

Batterityp Li-Ion

Batterispänning 36 V

Motor type BLDC (borstlös)

Vibrat ion & lj ud data

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

1,2/0,7 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 76,1 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 96 dB(A)

Totalmått

Klippbredd, cm 40 cm

Vikt utan batteri 3 kg

Logist ikinformat ion

Förpackningsformat, LxBxH 1850x211x291 mm

Standardutrustning

579 29 40-02 - Tr immerhuvud T25B,  M10

Det här trimmerhuvudet kan rotera både medurs och moturs och är specialanpassat för att

användas med våra batteridrivna trimrar. Trimmerhuvudet T25B, M10 är exklusivt framtaget av
Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap’n go,

som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör
att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som

maskinen används. Med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller selen hakas ur när
tråden ska matas fram.

Tillbehör

967 33 56-31
Bat ter iladdare QC80

Husqvarnas batteriladdare för litiumjonbatterier ger snabb och smart laddning.
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