
Den handhållna blåsen 530iBX är lätt men har stor kraft och drivs av ett externt batteri. 
Massor av smarta funktioner som intuitiv knappsats, optimerad ergonomi, förbättrad 
farthållare och boost-läge gör att den har maximal körtid och effekt.  

Max effekt 
Maximerad blåshastighet genom 
lättåtkomligt maxläge. 

Farthållare 
Blåshastigheten kan ställas in vid 
valfritt varvtal för optimal hantering. 

Avancerad 
motorfläktkonstruktion 
Bäst i proffsbatteriklassen tack vare 
elmotorns avancerade fläktdesign. 

Litiumjon batteri 
Litiumjonbatteriet ger kraft som räcker 
långt och med utmärkta prestanda. 

HUSQVARNA 530iBX 



EGENSKAPER
• Litiumjonbatteri, kraft som räcker långt och med utmärkta 

prestanda. 

• Bäst prestanda i klassen tack vare den avancerade 
motorfläktkonstruktionen. 

• Farthållare för blåshastighet ger optimal hantering. 

• Maximerad blåshastighet genom lättåtkomligt maxläge 

• Ergonomiskt handtag med enkel åtkomst till reglage. 

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

• Väderbeständig (IPX4) – kan användas oavsett väderförhållanden 

• Utmärkt balans, grepp och intuitiv knappsats ger utmärkt ergonomi. 

• Låga ljudnivåer möjliggör längre arbetspass. 

• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och 
tillförlitlighet. 

• Arbete med sele till avsedd maskin ger bekväm arbetställning 

• Lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp 

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

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

• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  

Tekniska specifikationer

BATTERI

Battery Nej 
Batteriladdare modell namn -- 
Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 36 V
Antal batterier som inkluderas -- 

KAPACITET 

Luftflöde i rör, boost mode 14.1 m³/min
Luftflöde i rör, boost mode 846 m³/h
Lufthastighet, boost mode 56.2 m/s
Blowing Force 12 N
Blowing Force, boost mode 16 N
HUS Usage Professional use 
Lufthastighet boost mode  (runt munstycke) 56.2 m/s

MÅTT

Article gross weight 1685 g
Produktens nettovikt 2329 g
Produktstorlek, Höjd 27 cm
Produktstorlek, Längd 57 cm
Produktstorlek, Bredd 15.5 cm
Rördiameter 71.2 mm
Vikt utan batteri 2.9 kg

MOTOR

Motortyp BLDC (borstlös) 

SMÖRJMEDEL

Generic Power Source Battery 
Bränsletyp Battery 

MATERIAL

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 

FÖRPACKNING

Packaging height 282 mm
Packaging length 638 mm
Packaging volume 52.18 dm³
Packaging width 290 mm
Pallager 4 
Quantity in Master pack 1 

LJUD

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 77.6 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 0.4 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 0.2 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3 tim
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 0.4 m/s²


