
Teleskopisk batteristångsåg för professionell användning med längd på fyra meter och 
oöverträffad prestanda. Låg vikt och fantastisk ergonomi gör jobbet enkelt och 
batteridriften gör arbetet tystare vilket gör att man kan arbeta längre dagar även på 
offentliga platser.  

Intuitiv knappsats 
Knappsatsen är mycket lättanvänd. 

Batteri genom kaross 

Smart batteriposition, placerad horisontellt genom 

maskinens kropp. Minskar risken för att smuts, flis, 

damm och vatten samlas i batterifacket och orsakar 

problem i anslutningen. Det betyder också att 

batteriets vikt kan placeras i eller nära den önskade 

tyngdpunkten och i produktens rotationsaxel, 

vilket resulterar i ökad manövrerbarhet. Denna 

positionering av batteriet erbjuder även en hög 

grad av flexibilitet eftersom det gör det möjligt att 

använda batterier i olika storlekar. 

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

Väderbeständig (IPX4) 
Den här batteridrivna Husqvarna-
maskinen uppfyller IPX4-
klassificeringen för regnskydd. Det gör 
det till ett tillförlitligt verktyg med lång 
livslängd som du kan använda året 
runt oavsett väderförhållanden. 

HUSQVARNA 530iPT5 



EGENSKAPER
• Väderbeständig (IPX4) – kan användas oavsett väderförhållanden 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 

• Smart batteriposition, placerad horisontellt genom maskinens 
kropp. 

• Knappsatsen är mycket enkel att använda 

• Egenutvecklad borstlös motor ger högt och jämt vridmoment. 

• Ergonomiskt handtag med lättåtkomliga reglage. 

• Selen avlastar armar och axlar och ger en mindre ansträngande 

arbetsposition 

• Teleskopstång för snabb såghöjdsjustering. 

• Fast, smooth cutting 

• Bakre motorskydd 

• Tyst drift - Låg ljudnivå 

• 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.

Tekniska specifikationer

BATTERI

Battery Nej 
Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 36 V

KAPACITET

Kedjehastighet vid max effekt 20 m/s

MÅTT

Article gross weight 8000 g
Produktens nettovikt 6000 g
Svärdslängd 250 mm
Längd, utdragen/monterad, inklusive skärutrustning 400 cm
Storlek 10" 
Rördiameter 24 mm
Rörlängd 2205 mm
Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 5 kg
Vikt (exklusive skärutrustning) 5 kg

MOTOR

Motortyp BLDC (borstlös) 

UTRUSTNING

Typ av kedja H00 

Connected digital function set (calc)
 : Released 2019-01-01No BT Product w HTV : 
Released 2019-08-28 

Kedjedelning 1/4" 
Drivhjul, typ Spur 8 

SMÖRJMEDEL

Oljetank - volym 0.15 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 74 g
Plastic total 74 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 224 mm
Packaging length 2696 mm
Packaging volume 172.72 dm³
Packaging width 286 mm
Quantity in Master pack 1 

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 98 dB(A)
Ljudemissionsmått 98 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 83 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 1.4 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 0.4 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 0.5 tim
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, ihopfällt 1.4 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 1.2 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, utdraget 1.2 m/s²


