
Husqvarna 525iLXT je dokonale vyvážený, robustní, ale lehký a vysoce výkonný 
profesionální akumulátorový vyžínač trávy.  Jeho výkon je ekvivalentní benzínovému 
stroji o objemu motoru 25 ccm. Tento akumulátorový vyžínač je navržen pro trvalé 
použití a díky bezkartáčovému motoru E-TORQ a průměru sečení 47 cm poskytuje 
požadovaný výkon. Ovládání je snadné a efektivní díky pohodlné smyčkové rukojeti, 
intuitivní klávesnici s 3-rychlostním režimem a strunové hlavě ErgoFeed. Integrovaná 
konektivita pro snadné připojení k digitálním službám. Akumuátor a nabíječka nejsou 
součástí dodávky. 

Odolnost proti povětrnostním 
vlivům (IPX4) 
Tento akumulátorový výrobek 
společnosti Husqvarna splňuje 
klasifikaci IPX4 pro odolnost proti 
stříkající vodě. Díky této vlastnosti se 
jedná o odolný a spolehlivý výrobek, 
který může být použit po celý rok za 
každého počasí. 

ActiveCool  
Husqvarna ActiveCool enables 
efficient cooling of the battery, both 
during charching and discharging. 
Thanks to the active cooling system 
your battery powered product remains 
fully productive, also in demanding 
conditions while the lifetime of your 
batteries prolongs.  

Integrovaná konektivita 
Stroje se zabudovaným připojovacím 
modulem lze snadno připojit k portálu 
Husqvarna Fleet Services™. Umožní 
vám zobrazit poslední známou 
polohu každého stroje, statistiky jeho 
využití, servisní historii aj. údaje. To 
také usnadňuje aktualizaci firmwaru 
stroje, takže je vždy kompatibilní s 
nejnovějšími funkcemi Husqvarna 
Fleet Services™. 

Vynikající výkon a široký záběr 
Unikátní motor s vysokým točivým 
momentem vyvinutý společností 
Husqvarna v kombinaci s širokým 
záběrem poskytuje maximální 
kapacitu. 

Husqvarna 525iLXT 



PXM_FEATURES
• Vynikající výkon a široký záběr 

• Integrovaná konektivita pro snadné připojení k Husqvarna 
FleetServices™ 

• Full productivity also in demanding conditions 

• Odolnost proti vodě (IPX4) - použití ve všech povětrnostních 
podmínkách 

• Maximální flexibilita bez kabelu 

• Tichý provoz 

• Inteligentní umístění akumulátoru napříč tělem stroje. 

• Funkce ErgoFeed™ 

• Optimalizovaný úhel náklonu převodovky pro nejlepší výsledky při 
sekání 

• Výkonný bezkartáčový motor E-TORQ 

• Intuitivní klávesnice 

• 3 rychlostní stupně pro maximální dobu provozu

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Typ nabíječky -- 
Model akumulátoru -- 
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení) 3.1 kg

VÝKON

Maximální otáčky motoru při zatížení 10500 ot./min
Maximální ot./min. výstupního hřídele 7200 ot./min
Závit na výstupním hřídeli M10x1.25 levý závit 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Šířka záběru, cm 46 cm
Délka nosné trubky 1436 mm
Průměr nosné trubky 24 mm

SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) 

VYBAVENÍ

Připojená sada digitálních funkcí (kalkulačka)
Connectivity BT : N/A N/AHusqvarna Common 
Service Tool : N/A N/APremium : N/A N/A 

Úhel náklonu převodového soukolí 30 °
Převodový poměr 1 
Typ rukojeti Rukojeť ve tvaru "D" 
OEM Strunová hlava E35B 
Závit na výstupním hřídeli M10x1.25 levý závit 

BALENÍ

Výška balení 260 mm
Délka balení 1820 mm
Šířka balení 190 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

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 

ACCESSORIES

AKUMULÁTOR HUSQVARNA 
BLI300 
967 07 19-01

AKUMULÁTOR HUSQVARNA 
BLI200 
967 09 19-01

OPASEK FLEXI NA AKUMULÁTORY 
HUSQVARNA 
590 77 67-01

OPASEK FLEXI NA AKUMULÁTOR 
HUSQVARNA - SADA S ADAPTÉREM 
590 77 67-02



NABÍJEČKA HUSQVARNA QC500 
970 44 95-01

ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY, 
500ML 
597 25 57-01

BATERIE<B> </B>BLI200X 
970 44 89-01


