
Husqvarna 120iB je lehký a snadno ovladatelný akumulátorový foukač pro údržbu 
malých a středních zahrad. Kompaktní design, pohodlná pracovní pozice, intuitivní 
ovládání, nízká hmotnost a dokonalé vyvážení vám umožní pracovat efektivně a 
zároveň s menší námahou. Snadné startování, rychlá akcelerace a tři režimy zajišťují 
flexibilitu při práci. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky. Tento výrobek splňuje 
nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz. 

Stejnosměrný motor 
Vysoký poměr točivého momentu 
k hmotnosti pro zvýšení účinnosti, 
snížení hluku a delší životnost. 

Vynikající ergonomie  
Vynikající ergonomie díky výjimečné 
vyváženosti výrobku,  pohodlné 
rukojeti a intuitivnímu ovládání. 

Rychlá akcelerace při 
startování 
Rychlá akcelerace při startování 
umožňuje pracovat efektivněji 

3 různé režimy pro nejlepší 
výkon podle podmínek a 
potřeb.
3 různé režimy pro nejlepší výkon 
podle podmínek a potřeb.3N - pro 
menší práce uvnitř nebo venku. 7N 
- střední výkon, vhodný pro většinu 
prací. 10N - pro náročnější práce, kdy 
je potřebný plný výkon.

HUSQVARNA 120iB bez akumulátoru anabíječky 



FEATURES
• 3 různé režimy pro nejlepší výkon podle podmínek a potřeb.

• Rychlá akcelerace při startování 

• Vynikající vyvážení, rukojeť a intuitivní ovládací panel poskytují 
vynikající ergonomii. 

• Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení 

účinnostii a spolehlivost 

• Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely 
dlouhobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, 
takže nemusíte přerušovat práci. 

• Nízká hladina hluku umožňuje delší pracovní dobu 

Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Akumulátor Ne 
Typ nabíječky -- 
Typ akumulátoru Lion 
Napětí akumulátoru 36 V
Počet akumulátorů v ceně -- 

VÝKON

Proud vzduchu v trubici 10.3 m³/min
Proud vzduchu v trubici 618 m³/h
Rychlost vzduchu, m/s 46 m/s
Rychlost vzduchu (kulatá tryska) 46 m/s
Foukací síla 9.6 N

SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie Akumulátor 
Typ motoru BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 2838 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 2143 g
Průměr nosné trubky 69 mm
Délka nosné trubky 425 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2.0 kg 

OLEJE, PALIVA A MAZIVA

Zdroj energie Akumulátor 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Paper 1266 g
Papír + lepenka celkem 1266 g
PE (polyetylén) celkem 0 g 
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 0 g 
Tvrdý plast 2 g
Plast celkem 2 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 

BALENÍ

Potisk krabice Jednobarevný tisk (hnědá krabice) 
Výška balení 194 mm
Délka balení 324 mm
Šířka balení 534 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 83 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 96.6 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 95.7 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vibrace (Aeqv) 1 m/s²
Denní vystavení vibracím (A8) 0.61 m/s²
Doba denních vibrací (časový faktor) 3 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 1.0 m/s² 


