
Robust och högeffektiv batteridriven röjsåg anpassad för användning i gräs, sly och 
mindre skogsvegetation. Välbalanserad och med låg vikt. Väderbeständig (IPX4) 

Intuitiv knappsats för enkel 
hantering 
Knappsatsen är mycket lätt att 
använda och utrustad med en LED-
indikator som visar batteristatus. 

Tre hastighetslägen 
Tack vare tre hastighetslägen kan 
du maximera drifttiden genom att 
justera uteffekten efter de aktuella 
arbetsförhållandena.  

Tap 'n Go 
Kraftigt klippsystem med dubbla linor 
och Tap 'n Go för snabb linmatning. 

Husqvarna Connect 
Med den smarta Husqvarna 
Connect-appen får du lätt tillgång 
till användbara tips, manualer och 
reservdelsrekommendationer. För 
din Bluetooth-anslutna utrustning ger 
appen också ytterligare information, 
såsom körtid och laddningsstatus 
samt underhålls- och servicebehov. 
Appen kan laddas ner gratis från App 
Store eller Google Play. 
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EGENSKAPER
• Husqvarna Connect 

• Enkelt att mata fram trimmertråd 

• Tre hastighetslägen maximerar drifttiden 

• Intuitiv knappsats för enkel hantering 

• Produkter inom Husqvarnas batteriserie är utrustade med en on / 
off-knapp. 

• Väderbeständig (IPX4) – kan användas oavsett väderförhållanden 

• Bekväma i alla situationer 

• Effektiv borstlös E-TORQ-motor 

• Smart batteriposition, placerad horisontellt genom maskinens 
kropp. 

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

• Tyst drift - Låg ljudnivå 

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

• Justerbart handtag för bästa komfort 

• Handtag med mjuka grepp 

• Optimal vinkel på växel för bästa resultat 

Tekniska specifikationer

BATTERI

Batterispänning 36 V

KAPACITET

Maximalt varvtal på utgående axel 8200 varv/min

MÅTT

Klippbredd 45 cm
Rördiameter 28 mm
Rörlängd 1380 mm

MOTOR

Utväxling 0.714 
Motortyp BLDC (borstlös) 

UTRUSTNING

Drivväxelvinkel 35 °
Grepp Grässtyre 
Gräsklinga Multi 300-3 
Sele Balance 55 
Röjklinga Scarlett 200-22 
Trimmerhuvud T35 M12 
Typ av skaft Rak 

SMÖRJMEDEL

Smörjmedel (vinkelväxel) Mineralfett 
Bränsletyp Battery 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 2320 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 78 g
Plastic total 78 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 275 mm
Packaging length 1800 mm
Packaging width 325 mm
Quantity in Master pack 1 

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 96 dB(A)
Ljudemissionsmått 93 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 80 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 1.77 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 1.17 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3 tim
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) vänster handtag 1.4 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) höger handtag 1.7 m/s²


