
Husqvarna 540i XP je vysoce výkonná akumulátorová řetězová pila. Při použití s akumulátorem BLi300  je 

její výkon srovnatelný s výkonem profesionální řetězové pily s motorem o obsahu 40 ccm. Pila je ideální 

pro kácení malých a středně velkých stromů, kde je potřeba hladký a čistý řez. Pila je určená pro 

profesionálně orientované uživatele, kteří požadují lehkou, ale vysoce výkonnou řetězovou pilu se zadní 

rukojetí. Pila přináší všechny výhody akumulátorového napájení bez kompromisu, co se týče řezného 

výkonu. Integrovaná konektivita umožňuje snadno sledovat statistiky využití, servisní historii a poslední 

známé umístění v aplikaci Husqvarna Fleet Services™ na počítači či mobilu. Dodává se bez akumulátoru a 

nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz. POZNÁMKA: Služba 

Husqvarna Connect není v České republice dostupná. 

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. 

Minimální údržba 
Žádné doplňování paliva, méně 
náročná obsluha a elektronicky řízený 
systém pohonu zaručují méně prostojů 
v práci a nízké provozní náklady. 

Vysoká rychlost řetězu 
Vysoká rychlost řetězu pro rychlé, 
hladké řezání 

Husqvarna Connect 

Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna 
Connect budete mít snadný přístup 
k tipům, příručkám a doporučením 
náhradních dílů. Prostřednictvím Bluetooth 
aplikace poskytuje také další informace, 
jako provozní údaje výrobku, stav nabití, 
informace týkající se údržby a servisu. 
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do 
svých mobilů z App Store nebo Google Play.  

HUSQVARNA 540i XP bez akumulátoru anabíječky 



FEATURES
• Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný 

přístup k tipům, příručkám a doporučením  náhradních dílů. Aplikace 
také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje 
a upozornění týkající se údržby. 

• Rychlé a hladké řezání 

• Low maintenance and less downtime 

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

• Práce bez přestávek 

• Automaticky se vypne po 3 minutách nečinnosti 

• Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely 

dlouhobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, 
takže nemusíte přerušovat práci. 

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

• Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché. 

• Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty. 

• Námi vyvinutý moderní bezkomutátorový motor poskytuje vysoký 
točivý moment a konzistentní výkon. 

• Výklopné víčko usnadňuje plnění nádrže. 

• Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností 

Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Model akumulátoru -- 
Typ akumulátoru Lion 
Napětí akumulátoru 36 V
Typ nabíječky -- 

VÝKON

Rychlost řetězu při max. výkonu 24 m/s
Výkon olejového čerpadla, max. 19 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min. 9 ml/min

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 4276 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 3880 g
Délka lišty (v palcích) 14 palců
Délka vodící lišty 350 mm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení) 2.9 kg

SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie Akumulátor 
Typ motoru BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) 
Typ olejového čerpadla Nastavitelný průtok 

PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU

Typ uchycení lišty Malé uchycení 
Typ řetězu SP21G 
Generic Chainsaw SubGroups Full time professional use chainsaws 
Šířka vodicí drážky 1,1 mm 
Rozteč řetězu .325" mini 
Typ řetězky Pevná řetězka 7 zubů 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Výkon olejového čerpadla, max. 19 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min. 9 ml/min
Typ olejového čerpadla Nastavitelný průtok 
Objem olejové nádrže 0.2 l
Zdroj energie Akumulátor 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 440 g
PE (polyetylén) celkem 3 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 3 g
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 3 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 

BALENÍ

Délka balení 490 mm
Šířka balení 280 mm
Výška balení 258 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 106 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 104 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 95 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vibrace (Aeqv) 3.7 m/s²
Doba denních vibrací (časový faktor) 3.7 h
Denní vystavení vibracím (A8) 2.5 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti 3.6 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 3.7 m/s²




