
Självgående och robust, sladdlös batteridriven gräsklippare med brett klippaggregat, 

aluminiumfälgar och bakhjulsdrift. Utvecklad för yrkesutövare som behöver en pålitlig och tyst 

gräsklippare med låga driftskostnader och enkelt underhåll. Robust klippaggregat i aluminium 

med avancerade komponenter och kraftig motorenhet gör LC 551iV till en verkligt robust och 

pålitlig partner under lång tid. Otroligt enkel att starta och använda, oavsett om du väljer att 

samla upp, tömma eller använda mulching. Den variabla hastigheten ger dig mer kontroll vid 

klippning av komplexa gräsmattor och savE™/PowerBoost och den aktiva kylningen gör det 

möjligt att klippa ojämnt och högt gräs. Utökad drifttid med dubbla batteriplatser för inbyggda 

BLi-batterier och ryggburet batteri, vilket ger ännu längre drifttid. 

Väderbeständig (IPX4) 
Tack vare sin genomtänkta och 
noggrant testade konstruktion 
uppfyller våra batteridrivna 
maskiner kraven enligt IPX4 – en 
rigorös standard för väderskydd av 
elektroniska produkter. Detta gör dem 
till pålitliga och hållbara maskiner som 
lämpar sig särskilt väl för arbete i våta 
förhållanden. 

Intuitiv knappsats 
Knappsatsen är enkel att hantera. All 
information du behöver på samma 
ställe. 

Fäste för ryggburet batteri för 
längre drifttid 
Fäste för ryggburet batteri för 
längre drifttid. Lätt att montera på 
gräsklipparen, och du kommer 
fortfarande åt batteriutrymmet. 

Effektökning 
Automatisk ökning av knivhastigheten 
vid klippning i krävande förhållanden 
innebär att du får extra kraft när det 
behövs 

HUSQVARNA LC 551iV 



EGENSKAPER
• PowerBoost – extra kraft när det behövs 

• Fäste för ryggburet batteri för längre drifttid 

• Intuitiv knappsats 

• Väderbeständig (IPX4) - Använd i alla väder 

• Komponenter i kommersiell kvalitet 

• Stötdämpare på sidan 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 

• Dubbla batterifack 

• Enkel handtagsjustering 

• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 

• Hjul med dubbla kullager 

• BioClip®-paket finns som tillbehör 

• Husqvarna Connect 

Tekniska specifikationer

BATTERI

Batterikapacitet 0 Ah 
Batteriladdare modell namn -- 
Batteri modell -- 
Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 36 V

KAPACITET

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, 3000 varv/min
Effekt 1.5 kW

MÅTT

Article gross weight 48000 g
Produktens nettovikt 41000 g
Uppsamlarvolym 65 l
Klippbredd 51 cm
Höjdjustering av handtag 2 Step
Vikt 41 kg
Hjulstorlek, fram 210 mm
Hjulstorlek, bak 210 mm
Hjulbas 69 cm

UTRUSTNING

BioClip® kit Finns som tillbehör 
BioClip® plugg Not included 
Knivtyp Uppsamlare 
CLG Product (Calc) Yes 
Uppsamlare Inkluderat 
Typ av uppsamlare Fabric with dust blocker 
Uppsamlarvolym 65 l
Deflektor No 
Drivreglage Underbail 
Drivsystem Med drivning, variabel hastighet 
Drivhjul Bak 
Hopfällbart handtag Ja 
Handtagstyp Ergonomic Handle (Bag Through) 
Generic Lawnmower Drive Type Self-propelled 
Justerbart handtag Nej 
Mjuka handtag Ja 
Gaskontroll Nej 
Hjullager, fram/bak Yes/Yes 
Wireless Connectivity Not applicable 

SMÖRJMEDEL

Bränsleförbrukning 0 g/kWh 
Bränsleförbrukning 0 l 
Bränsletyp Battery 

MATERIAL

Material klippkåpa Aluminium 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 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 
Fälgar, material Aluminium 

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 97 dB(A)
Ljudemissionsmått 97 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 84 dB(A)

VIBRATIONER

Vibrationsstyre 0.3 m/s²

FÖRPACKNING



Tekniska specifikationer

Packaging height 490 mm
Packaging length 1090 mm
Packaging width 570 mm
Quantity in Master pack 1 


