
Lehký, snadno ovladatelný a tichý foukač na baterie. Stroj se spouští prakticky okamžitě 
jednoduchým poklepem na klávesnici. Pomocí tempomatu (možnost nastavení otáček) 
lze snadno nastavit intenzitu foukání listí a nečistot. Foukač má také režim zvýšení 
výkonu, který lze v případě potřeby ještě trochu navýšit. 

Minimální údržba 
Žádné doplňování paliva, méně 
náročná obsluha a elektronicky řízený 
systém pohonu zaručují méně prostojů 
v práci a nízké provozní náklady. 

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

Nízká hladina hluku  
Nízká hladina hluku umožňuje delší 
pracovní dobu a práci v oblastech 
citlivých na hluk či jinak omezených.  

Vyšší účinek 
Maximální rychlost foukání při 
krátkodobém použití jednoduchého 
režimu s vyšším výkonem.  

HUSQVARNA 320iB 



FEATURES
• Maximální rychlost foukání při jednoduchém režimu s vyšším 

výkonem.  

• Nízká hladina hluku umožňuje delší pracovní dobu 

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

• Minimální údržba 

• Regulace rychlosti otáček motoru pro optimální výkon. 

• Práce bez přestávek 

• Celkově nízká hmotnost, méně komponent a lehký  elektromotor. 

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť a snadný přístup k ovládacím 
prvkům. 

• Allows you to quickly switch the same battery between different 
product applications and keep working. 

• Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení 
účinnostii a spolehlivost 

Technical specifications

VÝKON

Proud vzduchu v trubici 10.8 m³/min
Proud vzduchu v krytu 12.5 m³/min
Rychlost vzduchu (kulatá tryska) 46 m/s

SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) 

BATERIE

Typ baterie Lion 
Napětí baterie 36 V
Výdrž baterie (při volnoběhu) s aktivovanou funkcí "savE" 26 min

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka 90 cm
Rozměry výrobku, šířka 12 cm
Rozměry výrobku, výška 27 cm
Hmotnost bez baterie 2.4 kg

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 95 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 81 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 0.7 m/s²

ACCESSORIES

BATERIE HUSQVARNA BLI100 
967 09 18-01

BATERIE HUSQVARNA BLI200 
967 09 19-01

BATERIE HUSQVARNA BLI300 
967 07 19-01

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC80  
967 33 56-31

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC330 
967 09 14-01

NABÍJEČKA HUSQVARNA QC500 
967 09 15-01

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC80F 
967 62 83-01

OBAL NA BATERIE HUSQVARNA 
585 37 18-01



BOX SYSTAINER MALÝ NA 
BATERIE HUSQVARNA, S 
585 42 87-01

NOSNÝ POPRUH DIAGONAL 
537 21 62-01

NOSNÝ POPRUH BALANCE 35 B 
537 27 57-05

BOČNÍ OPĚRKA 
587 83 40-01

HUBICE NA AKU FOUKAČ 
579 79 75-01


