
Kraftfull men ändå lätt och välbalanserd batterihäcksax för professionell användning. 
Den 70 cm dubbelsidiga klippbalken ger lång räckvidd. Det vridbara bakre handtaget 
gör det enkelt att klippa både vertikalt och horisontellt. 

Justerbart bakre handtag 
Det bakre handtaget går att justera för 
att underlätta klippning av sidorna och 
toppen på häcken 

Gör dig redo för oavbruten drift 
Våra batteritillbehör gör att du kan 
fortsätta och få jobbet gjort så snabbt 
och effektivt som möjligt. 

Litet underhållsbehov 
Ingen bränslepåfyllning, färre delar 
att underhålla och ett drivsystem som 
styrs elektroniskt betyder mindre 
nedtid och lägre driftkostnader. 

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. 

HUSQVARNA 520iHD70 



EGENSKAPER
• Tyst drift - Låg ljudnivå 

• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 

• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  

• Justerbart bakre handtag 

• Hög effekt motsvarande bensinprestanda 

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

• Låg total vikt tack vare få komponenter och lätt motor. 

• Väderbeständig (IPX4) – kan användas oavsett väderförhållanden 

• Knappsatsen är mycket enkel att använda 

• Välbalanserad för enkel användning 

• Smart batteriposition, placerad horisontellt genom maskinens 
kropp. 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 

• 4000 klipp per minut ger utmärkt resultat.

Tekniska specifikationer

BATTERI

Batteriladdare modell namn -- 
Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 36 V
Antal batterier som inkluderas -- 
Vikt med batteri 5.2 kg

KAPACITET 

Klipphastighet 4000 snitt/min
Tandspalt 32 mm

MÅTT

Article gross weight 6000 g
Produktens nettovikt 4130 g
Knivlängd 70 cm
Vikt utan batteri 3.9 kg

MOTOR

Utväxling 0.10 
Motortyp PMDC (4-borst) 

SMÖRJMEDEL

Bränsletyp Battery 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 4400 g
Paper + Cardboard total 4400 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 90 g
Plastic total 90 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 288 mm
Packaging length 636 mm
Packaging volume 54.95 dm³
Packaging width 300 mm
Quantity in Master pack 1 

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 94 dB(A)
Ljudemissionsmått 89 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 78 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 3.5 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 2.1 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag 2.3 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 3.5 m/s²


