
Husqvarna 325iLK je dokonale vyvážený, vysoce výkonný kombinovaný vyžínač 
napájený akumulátorem. Jeho výkon je porovnatelný s výkonem vyžínače s 
benzinovým motorem o obsahu 25 ccm, co se týče rychlosti, účinnosti a náročnosti 
práce. Vyžínač lze použít s profesionální řadou příslušenství pro vyžínače Husqvarna, 
což z něj činí mimořádně flexibilní víceúčelový nástroj pro sečení trávy, prořezávání, 
stříhání živých plotů, zarovnávání trávníků, ap. Lze jej použít s vloženým nebo externím 
akumulátorem - na opasku nebo zádovým akumulátorem. Dodává se bez akumulátoru 
a nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz. 

Intuitivní klávesnice 
Snadné používání klávesnice se 3 
stupni úsporného režimu savE pro 
prodloužení doby provozu 

Nastavitelná přední rukojeť  
Snadno nastavitelná přední rukojeť pro 
lepší ovládání a pohodlné používání.  

Snadné připojení výměnného 
nástavce 
Kompatibilní s nástavci pro benzínové 
vyžínače. Snadná výměna nástavce 

Indikátor stavu akumulátoru 
na rukojeti 
Uživatelské rozhraní s indikátorem 
stavu nabití akumulátoru na rukojeti 

HUSQVARNA 325iLK snástavcem vyžínače 



FEATURES
• Indikátor stavu akumulátoru na rukojeti 

• Snadné připojení výměnného nástavce 

• Nastavitelná přední rukojeť pro lepší ovladatelnost a pohodlné 
používání  

• Snadné používání klávesnice se 3 stupni úsporného režimu savE 

• Low noise level for a pleasant work environment 

• Low maintenance and less downtime 

• Snadno použitelná strunová hlava 

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

Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Akumulátor Ne 
Typ nabíječky -- 
Model akumulátoru -- 
Typ akumulátoru Lion 
Max. napětí akumulátoru 40 V
Počet akumulátorů v ceně -- 
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení) 3.4 kg

VÝKON

Maximální ot./min. výstupního hřídele 5750 ot./min
Závit na výstupním hřídeli M10x1.25 levý závit 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 4472 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 3934 g
Šířka záběru, cm 42 cm
Délka nosné trubky 1435 mm
Průměr nosné trubky 24 mm

SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) 

VYBAVENÍ

Připojená sada digitálních funkcí (kalkulačka) Premium : Released 2020-06-17 
Úhel náklonu převodového soukolí 60 °
Převodový poměr 1 
OEM Trávní kotouč -- 
OEM Nosný popruh -- 
OEM Pilový kotouč -- 
OEM Strunová hlava T35 M10 
Závit na výstupním hřídeli M10x1.25 levý závit 

BALENÍ

Výška balení 170 mm
Délka balení 950 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 540 g
PE (polyetylén) celkem 34 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 34 g
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 34 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) 96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 95 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 82 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vystavení vibracím (A8) 1.8 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť 2.6 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť 1.0 m/s² 


