
Built on Husqvarna’s trusted quality, design and performance, the LB 144i is a compact 
and lightweight battery lawn mower that’s as easy to use as it is to store. With dedicated 
mulching deck and intuitive controls, you’ll manoeuvre easily and achieve great cutting 
results even in complex areas. Part of the Husqvarna 36V battery system, smart 
features like SavE and Power Boost optimise runtime. To store, simply fold it away for a 
smaller footprint and smarter storage. 

Tichý provoz 
Nízká hladina hluku zajišťuje příjemné 
pracovní podmínky a snižuje rušivý 
efekt pro okolí. 

Power Boost 
Automatické zvýšení rychlosti nože 
při sečení v náročných podmínkách 
v případě potřeby krátkodobě zvýší  
výkon 

Easy adjustable handle LB144i

Centrální nastavení výšky 
sečení 
Rychlé a snadné nastavení výšky 
sečení. Jednou pákou pohybujete 
celým skeletem sekačky. 

Husqvarna LB 144i with battery and charger 



PXM_FEATURES
• Centrální nastavení výšky sečení 

• Easy adjustable handle LB144i

• PowerBoost - zvýšení výkonu v případě potřeby  

• Nízká hladina hluku zajišťuje příjemné pracovní podmínky a snižuje 
rušivý efekt pro okolí. 

• Quick-lock levers 

• Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje 
provozní dobu stroje. 

• Just push down the bail and go 

• Zvedací rukojeti přední a zadní 

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Typ nabíječky 40-C80 
Model akumulátoru 40-B140, 36V / 4,0Ah 
Typ akumulátoru Lion 
Napětí akumulátoru 36 V

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./ min 3200 ot./min
Výstupní výkon 0.75 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 21000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 17500 g
Objem sběrného koše, litry 0 l 
Šířka záběru, cm 44 cm
Možnosti nastavení výšky rukojeti 2 možnosti
Hmotnost, kg 15.5 kg
Průměr kol, přední, mm 178 mm
Průměr kol, zadní, mm 178 mm
Rozvor, cm 54 cm

VYBAVENÍ

Sada BioClip® Nedodává se 
Mulčovací ucpávka BioClip® N/A 
Typ nože Mulčovací nůž 
Sběrný koš Ne 
Typ sběrného koše  - 
Objem sběrného koše, litry 0 l 
Deflektor Ne 
Systém pohonu Bez pojezdu 
Poháněná kola N/A 
Sklopná rukojeť Ano 
Typ rukojeti Rovná 
Rukojeť nastavitelná do stran Ne 
Měkká rukojeť Ano 
Ovládání plynu Ne 
Kolečka s ložisky, přední/zadní Yes/Yes 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Zdroj energie Akumulátor 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

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

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 92 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 90 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 77 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti 0.7 m/s²

BALENÍ

Výška balení 350 mm
Délka balení 850 mm
Objem balení 155 dm³
Šířka balení 520 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 


