
Výkonné, ale lehké a skvěle vyvážené akumulátorové nůžky na živý plot pro komerční 
použití se 70 cm širokou oboustrannou střihací lištou a mimořádně velkým dosahem. 
Nový patentovaný motor a nový výkonný akumulátor vám umožní maximalizovat vaši 
pracovní dobu. Otočná zadní rukojeť usnadňuje stříhání svisle i vodorovně. 

Intuitivní klávesnice 
Ovládání stroje pomocí tlačítek je 
velmi jednoduché. 

Stejný výkon jako benzínový 
motor 
Akumulátor Li-Ion 36 V poskytuje 
stejně vysoký výkon, spolehlivý provoz 
a dlouhou životnost jako benzínový 
motor - ovšem bez přímých emisí. Na 
jedno nabití s ní vykonáte tolik práce 
jako na jednu nádrž benzínu. 

Flexibilní akumulátorový systém 

Vysoce výkonný akumulátorový systém 

Husqvarna nabízí širokou škálu možností, od 

lehkých integrovaných akumulátorů až po zádové 

akumulátory. Akumulátory v našem systému jsou 

konstruovány tak, aby vydržely dlouhobé používání, 

rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže 

nemusíte přerušovat práci. Náš akumulátorový  

systém umožňuje flexibilní použití v různých 

nástrojích Husqvarna a vždy najdete řešení šité na 

míru, které dokonale vyhovuje vašim potřebám. 

Velmi dobrá vyváženost  
Dobrá vyváženost usnadňuje 
manipulaci. 
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FEATURES
• Dobrá vyváženost usnadňuje manipulaci 

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

• Stejný výkon jako benzínový motor 

• Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché. 

• Nastavení polohy rukojeti pro snadné stříhání 

• Low maintenance and less downtime 

• Low noise level for a pleasant work environment 

• Práce bez přestávek 

• Inteligentní umístění akumulátoru napříč tělem stroje. 

• Rychlost 4000 kmitů za minutu zajišťuje skvělé výsledky stříhání. 

• Celkově nízká hmotnost, méně komponent a lehký  elektromotor. 

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

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

Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Akumulátor Ne 
Typ nabíječky -- 
Typ akumulátoru Lion 
Napětí akumulátoru 36 V
Počet akumulátorů v ceně -- 
Hmotnost s akumulátorem 5.2 kg

VÝKON

Rychlost stříhání 4000 kmitů/min

ROZMĚRY / HMOTNOST

Délka střihací lišty, cm 70 cm
Rozteč nožů (zubů) 32 mm
Hmotnost bez akumulátoru 3.9 kg
Hrubá hmotnost výrobku, konečná 6000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 4130 g

SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie Akumulátor 
Typ motoru PMDC (4-kartáčový) 
Převodový poměr 0.10 

VYBAVENÍ

Technická platforma 536 LiHD

BALENÍ

Výška balení 288 mm
Délka balení 636 mm
Objem balení 54.95 dm³
Šířka balení 300 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Ostatní plasty: tuhé 90 g
Paper 4400 g
Papír + lepenka celkem 4400 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 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 94 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 89 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 78 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vibrace (Aeqv) 3.5 m/s²
Denní vystavení vibracím (A8) 2.1 m/s²
Doba denních vibrací (časový faktor) 3 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti 2.3 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 3.5 m/s²


