
Husqvarna 340i är en kraftfull och lätt batteridriven motorsåg som är lätt att använda. 
Den har utmärkt skärförmåga för alla tillämpningar, till exempel fällning, beskärning, 
vedhuggning och snickeri. Utmärkt manövrerbarhet tack vare den smala sågkroppen, 
vilket håller tyngdpunkten nära handtagen. Låga vibrations- och bullernivåer samt ett 
smart användargränssnitt med tydlig batteristatus på handtaget. Enkel att använda 
med både internt batteri och ryggburet batteri. 

Key pad 
Intuitive digital key pad. Very easy to 
operate.  

Ergonomisk design 
Den smala sågkroppen, höga 
tyngdpunkten och flata undersidan 
gör sågen lätt att arbeta med. 

Effektiv borstlös motor 
Vår egenutvecklade avancerade 
borstlösa motor är 25 % effektivare 
än vanliga borstmotorer. Detta 
betyder att motorn ger högt och jämnt 
vridmoment. 

savE™ 
Välj mellan normal- eller savE™-läge, 
beroende på situation, för maximal 
kraft eller driftstid. Resultatet blir alltid 
perfekt, oavsett vilket du väljer. 

HUSQVARNA 340i 



EGENSKAPER
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 

• Egenutvecklad borstlös motor ger högt och jämt vridmoment. 

• Ergonomisk design, enkel att arbeta med 

• Key pad 

• Snabb och smidig kapning 

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

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

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

• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  

• Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms 

• Hög effekt motsvarande bensinprestanda 

Tekniska specifikationer

BATTERI

Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 36 V

KAPACITET

Kedjehastighet vid max effekt 20 m/s

MÅTT

Article gross weight 4059 g
Produktens nettovikt 3663 g
Bar length 14" 
Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 2.8 kg

UTRUSTNING

Typ av svärdsmontering Liten 
Typ av kedja S93G 
Generic Chainsaw SubGroups Part time use chainsaws 
Grepp Standard 
Kedjedelning 3/8" mini 
Drivhjul, typ Spur 6 

SMÖRJMEDEL

Oljepump - kapacitet Max 11 ml/min
Typ av oljepump Automatisk 
Oljetank - volym 0.2 l
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 280 mm
Packaging length 490 mm
Packaging width 250 mm
Quantity in Master pack 1 

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 101 dB(A)
Ljudemissionsmått 99 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 88 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 3.2 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 2.2 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3.7 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag 3.2 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 3.2 m/s²


