
En tyst, lätt, perfekt balanserad och extremt
lättanvänd trimmer för krävande konsumenter. Har
utmärkt ergonomi och balans och goda prestanda.

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

Tydlig knappsats
Lättanvänd knappsats

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

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.

Tyst  dr if t
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.

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

Tekniska Data

Batter i

Batterityp Li-Ion

Batterispänning 36 V

Vibrat ion & lj ud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag,
m/s²

1,9/1,6 m/s²

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

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 93 dB(A)

Totalmått

Klippbredd, cm 35 cm
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Tekniska Data

Vikt utan batteri 3 kg

Logist ikinformat ion

Produkt storlek, LxBxH 1715x289x286 mm

Tillbehör

967 33 56-31
Bat ter iladdare QC80

Husqvarnas batteriladdare
för litiumjonbatterier ger

snabb och smart laddning.

966 77 59-01
Ryggburet  Bat ter i

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 60-01
Ryggburet  Bat ter i

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.

585 37 18-01
Bat ter iväska

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
Bat ter iväska

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
Bat ter ibox Liten

Box för säker transport

och förvaring av
Husqvarna batterier,

laddare och andra
tillbehör.
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