HUSQVARNA 550iBTX
Výkonný, dobře vyvážený a ergonomický foukač s působivou foukací silou (21 N) pro
profesionální použití. Špičkový výkon, nízké vibrace a nízká hladina hluku umožňují
práci ve veřejných prostorech, a to i v oblastech s omezenou hladinou hluku. Foukač je
odolný vůči povětrnostním vlivům v souladu s IPX4 (ochrana proti stříkající vodě ve
všech úhlech). Je vybaven tempomatem (možnost nastavení otáček) a režimem
maximálního výkonu, intuitivní klávesnicí s indikátorem stavu baterie a režimů foukání
přímo na rukojeti. Je dodáván bez zádové baterie a nabíječky.

Intuitivní ovládání klávesnice

Foukací výkon

Rukojeť s novým intuitivním
uživatelským rozhraním. Velikost
tlačítek přizpůsobená pro snadné
manévrování i s rukavicemi. Panel na
klávesnici zobrazuje stav baterie, což
vám umožní si naplánovat práci do
vybití baterie.

Foukací síla 21 N posouvá aku foukač
na vyšší úroveň z hlediska výkonu.
Jeho výkon je srovnatelný s výkonem
benzínového zádového foukače s
motorem o objemu 50 ccm.

Stejnosměrný motor

Režim Boost

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

Snadno dostupný ovladač režimu
Boost vám v případě potřeby poskytne
maximální foukací sílu.

FEATURES
• Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení
účinnostii a spolehlivost
• Foukací síla 21 N posouvá aku foukač na vyšší úroveň z hlediska
výkonu.
• Rukojeť s novým intuitivním uživatelským rozhraním. Tlačítka
přizpůsobená pro snadné manévrování i s rukavicemi. Panel na
klávesnici zobrazuje stav baterie.
• Snadno dostupný ovladač režimu Boost vám v případě potřeby

poskytne maximální foukací sílu.
• Snadné nastavení intenzity foukání - zmáčknutím bočního tlačítka
na ovládací rukojeti.
• Kabel mezi rukojetí a foukačem je chráněn pouzdrem.
• Li-ion baterie zajišťuje dlouhou výdrž a špičkový výkon.
• Nízká hladina hluku umožňuje déle pracovat, zejména v oblastech
citlivých na hluk a ve vyhrazených prostorách.
• Minimální údržba

Technical specifications
VÝKON
Proud vzduchu v trubici
BATERIE
Typ baterie
ROZMĚRY / HMOTNOST
Rozměry výrobku, délka
Rozměry výrobku, šířka
Rozměry výrobku, výška
Hmotnost bez baterie
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti

12.8 m³/min
Lion
145 cm
60 cm
68 cm
6.3 kg
94 dB(A)
93 dB(A)
73 dB(A)
0.1 m/s²

ACCESSORIES

HUBICE NA AKU FOUKAČ
579 79 75-01

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA HUSQVARNA BLI550X
QC330
967 09 31-01
967 09 14-01

576 58 18-01

BATERIE HUSQVARNA BLI950X
967 09 32-01

NABÍJEČKA HUSQVARNA QC500
967 09 15-01

