
Perfekt för husägare och för klippning av komplexa
ytor. Denna intuitiva batterigräsklippare kan klippa en
medelstor trädgård snabbt och tyst i en enda laddning.
Klipparen är lätt att manövrera tack vare sin låga vikt
och det ergonomiska styret gör maskinen lätt att
hantera även på trånga ytor. Kompatibel med alla
Husqvarna BLi-batterier.

Central klipphöj dsj uster ing
Snabb och enkel
klipphöjdsinställning. En
spak styr hela
klippaggregatet.

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

savE™
Välj savE™ för maximal
körtid.

Sladdlös f r ihet
Ingen bensin, inget
motorljud, inga direkta
utsläpp, bara ett tryck och
du är redo. Det kraftfulla
36V Li-ion batteriet är
konstruerat för tillförlitlig,
långvarig användning och
kan laddas hundratals
gånger.

Tystgående
Eftersom häcksaxen är
tystgående blir arbetsmiljön
behaglig och arbetet stör
inte heller omgivningen i
någon större utsträckning.

Ergonomiskt  handtag
Ergonomisk vinkel på
handtaget i kombination med
lättåtkomliga reglage gör
maskinen lättanvänd.

Ytter ligare egenskaper

Justerbart  handtag
Snabb och enkel justering av handtaget i två olika
höjdlägen

Lyfthandt ag fram och bak
Lyfthandtag fram och bak för att enklare kunna lyfta

Ihopfällbart  handtag
Enkelt ihopfällbart handtag för transport och
förvaring.

Intuit iv knappsats
Lättförståelig knappsats. All nödvändig information på

NY!
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Ytter ligare egenskaper

maskinen ett ställe.

Tekniska Data

Motor

Typ av motor Elektrisk

Batterityp Li-Ion

Drivsystem

Drivning Ej självgående

Klippaggregat

Material klippkåpa Stål

Klippsystem Uppsamling/Bakutkast

BioClip® kit Finns som tillbehör

BioClip® plugg Finns som tillbehör

Knivtyp Uppsamlare

Klippbredd, cm 41 cm

Klipphöjd, min-max, cm 25 - 75 mm

Klipphöjdssteg 10

Klipphöjdsjustering Central

Utrustning

Uppsamlartyp Uppsamlare med plasttopp och tygpåse

Uppsamlarvolym 50 l

Typ av handtag Ergonomisk

Höjdjustering av handtag Quick-set (2 steg)

Hjullager fram/bak Ja/Ja

Fällbart styre Yes

Mjukt grepp Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram/bak 170 mm/203,2 mm

Vikt 20 kg

Logist ik

Förpackningsformat, LxBxH 780x530x440 mm

Förpackningsvikt 3 kg

Vikt 23 kg

Tillbehör

589 22 27-01
BioClip® sats

Konverterar gräsklipparen till BioClip® (mulching). Med denna sats monterad klipps gräset i små bitar som snabbt
förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning. Satsen innehåller BioClip® plugg och kniv.
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