
Husqvarna 115iHD45 häcksax är en tyst, lätt och oerhört lättanvänd häcksax för 
krävande användare och trädgårdsarbetare. Är mycket ergonomisk, utmärkt 
balanserad och utan emissioner. Den intuitiva knappsatsen gör häcksaxen snabb och 
enkel att använda. Med effektiv borstlös motor med savE™ läge för längre driftstid och 
Li-ion batteri blir denna häcksax ett perfekt val för villaägaren. 

Tydlig knappsats 
Tydlig knappsats gör produkten 
lättanvänd 

Hållbar växel 
Slitstarkt växelhus i aluminium för 
effektiv kylning och lång hållbarhet 

Borstlös motor 
Högt vridmoment/viktförhållande för 
ökad effektivitet, ökad tillförlitlighet, 
minskat buller och längre livslängd. 

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

HUSQVARNA 115iHD45 



EGENSKAPER
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 

• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och 
tillförlitlighet. 

• Växelhus i aluminium för effektiv kylning och lång hållbarhet 

• Tydlig knappsats gör produkten lättanvänd 

• Sladdlös frihet för tillförlitlig och långvarig användning 

• Välbalanserad för enkel användning 

• Låg ljudnivå 

• Lätt och ergonomisk 

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

Tekniska specifikationer

BATTERI

Batterikapacitet 2.0 Ah 
Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 36 V
Antal batterier som inkluderas -- 
Vikt med batteri 4.0 kg 

KAPACITET 

Klipphastighet 3000 snitt/min
Tandspalt 25 mm

MÅTT

Article gross weight 5300 g
Produktens nettovikt 3700 g
Full längd, inklusive skärutrustning 101.5 cm
Knivlängd 45 cm
Rekommenderad maximal grendiameter 25 mm
weight 3.2 Kg
Vikt utan batteri 3.2 kg

MOTOR

Utväxling 13 
Motortyp BLDC (borstlös) 

UTRUSTNING

Drivväxelvinkel 20 °

SMÖRJMEDEL

Bränsletyp Battery 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 2 g
Paper + Cardboard total 2 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 15 g
Plastic total 15 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 193 mm
Packaging length 1055 mm
Packaging volume 36.5 dm³
Packaging width 278 mm
Quantity in Master pack 1 

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 90 dB(A)
Ljudemissionsmått 89 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 78 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 1.5 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 2.0 m/s² 
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 1 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag 1.3 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, ihopfällt 1.294 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 1.926 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, utdraget 1.9 m/s²


