
En tyst, lätt och extremt lättanvänd motorsåg. Perfekt för fällning av mindre träd såväl 
som trädbeskärning och kapning av grenar. Den intuitiva knappsatsen gör sågen snabb 
och enkel att använda. Borstlös motor med savE™ läge för längre driftstid och inga 
direkta emissioner. Låg ljudnivå tillåter användning utan att omgivningarna störs. 

In- och utfällbart tanklock 
Det in- och utfällbara tanklocket är lätt 
att öppna. 

Verktygslös kedjespännare 
Snabb och enkel kedjespänning och 
montering av svärd och kedja utan 
verktyg. 

Borstlös motor 
Högt vridmoment/viktförhållande för 
ökad effektivitet, ökad tillförlitlighet, 
minskat buller och längre livslängd. 

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

HUSQVARNA 120i Batteri 



EGENSKAPER
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 

• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och 
tillförlitlighet. 

• Verktygslös kedjesträckare 

• Det in- och utfällbara tanklocket är lätt att öppna. 

• Sladdlös frihet för tillförlitlig och långvarig användning 

• Möjligt att se igenom handskyddet 

• Knappsatsen är mycket enkel att använda 

• Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms 

• Batteridrift innebär tystare arbete. 

• Lätt och ergonomisk 

• 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, 
professionell användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.

Tekniska specifikationer

BATTERI

Batterikapacitet 4.0 Ah(HD2)   36.5 V4.2 Ah (VTC4)  36V 
Batterikapacitet 4.0 Ah 
Batteriladdare modell namn QC 80,80W /220V 
Batterifabrikat Global 
Batteri modell BLi20, 36V / 4,0Ah 
Batterieffekt 146 Wh
Vikt på batteripack 1.2 kg
Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 36 V
Typisk batteriladdning tid till 100% 132 min

KAPACITET

Kedjehastighet vid max effekt 11.5 m/s

MÅTT

Article gross weight 5500 g
Produktens nettovikt 4400 g
Bar length 12" 
Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 2.95 kg

MOTOR

Motortyp BLDC (borstlös) 

UTRUSTNING

Typ av svärdsmontering Liten 
Typ av kedja H38 
Generic Chainsaw SubGroups Occasional use chainsaws 
Spårvidd 1.1 mm
Grepp Standard 
Kedjedelning 3/8" 
Drivhjul, typ Spur 6 

SMÖRJMEDEL

Oljepump - kapacitet Max 6.5 ml/min
Oljepump - kapacitet Min 3.5 ml/min
Typ av oljepump Automatisk, direktdriven 
Oljetank - volym 0.20 l 
Bränsletyp Battery 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 5 g
Paper + Cardboard total 5 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 333 mm
Packaging length 495 mm
Packaging volume 32.55 dm³
Packaging width 280 mm
Quantity in Master pack 1 

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 101 dB(A)
Ljudemissionsmått 98 dB(A)
Ljudtryck (15 m) 73 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 88 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 2.67 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 2.8 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 1 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag 2.64 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 2.76 m/s²
Vibrationsstyre 3.8 m/s²




