
Husqvarna 522iHD75 je dobře vyvážený, lehký 36voltový akumulátorový plotostřih pro 
profesionální použití na plný úvazek. Výkonově ekvivalentní benzínovým nůžkám na 
živý plot.Tyto vysoce výkonné akumulátorové nůžky na živý plot jsou skvělé pro 
častější stříhání. Jsou vybaveny vysokorychlostním převodem a 75 cm dlouhou 
oboustrannou střihací lištou s ostrými, na třech stranách broušenými noži. Při použití 
akumulátoru ve výrobku dosáhnete skvělé manévrovatelnosti bez kabelu nebo můžete 
prodloužit dobu provozu pomocí speciálního adaptéru pro připojení k zádovému 
akumulátoru. Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky. 

Well balanced 
Due to the optimised center of gravity, 
the hedge trimmer is well balanced 
which offers great maneuverability. 

LowVib™ 
Effective anti-vibration dampeners 
absorb vibration, sparing the user's 
arms and hands. 

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. 

Trim cut blades  
The hardened steel blades, optimised 
teeth geometry and high knife speed 
increase productivity when trimming. 

HUSQVARNA 522iHD75 



PXM_FEATURES
• Optimised sharp blades for high cutting speed 

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

• Low handle vibrations 

• Well balanced for great maneuverability 

• Easily adapt to your working position 

• Manual gear rotation for time saving blade service 

• Intuitive key pad for easy operation 

• 3-speed mode for optimised runtime 

• Nízká hlučnost pro příjemné pracovní prostředí  

• Inteligentní umístění akumulátoru napříč tělem stroje. 

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

• Stejný výkon jako benzínový motor 

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Akumulátor Ne 
Typ akumulátoru Lion 
Napětí akumulátoru 36 V
Počet akumulátorů v ceně -- 

VÝKON

Rychlost stříhání 4400 kmitů/min

ROZMĚRY / HMOTNOST

Délka střihací lišty, cm 75 cm
Rozteč nožů (zubů) 30 mm
Hmotnost bez akumulátoru 3.8 kg
Hrubá hmotnost výrobku, konečná 5985 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 4405 g

SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie Akumulátor 
Typ motoru BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) 
Převodový poměr 9.8 

VYBAVENÍ

Úhel náklonu převodového soukolí 0 ° 
Technická platforma Agaton 

BALENÍ

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 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 95 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 93 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 81 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vibrace (Aeqv) 1.8 m/s²
Denní vystavení vibracím (A8) 1.2 m/s²
Doba denních vibrací (časový faktor) 3.5 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti 1.4 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 1.8 m/s²


