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Välbalanserad, bekväm och effektiv batteridriven
blåsare för professionellt bruk. Maskinens låga
ljudnivå innebär att det inte är några problem att
arbeta i offentliga miljöer. En lätt knapptryckning
räcker för att starta maskinen omedelbart, och
farthållaren innebär att du kan koncentrera dig till
fullo på att blåsa bort löv och skräp. Lövblåsen har
dessutom ett boosterläge som ger dig lite extra kraft
vid behov.

Litiumjon batteri
Litiumjonbatteriet ger kraft som
räcker långt och utmärkta
prestanda.

Ergonomiskt handtag
Ergonomiskt format handtag
för större komfort och
lättare åtkomst till
reglagen.

Farthållare
Blåshastigheten kan ställas
in på valfria varvtal för
bästa hantering.

Boost‐effekt
Det lättåtkomliga boost‐
läget ger maximerad
blåshastighet under
begränsad tid.

Avancerad
fläktkonstruktion
Bästa prestanda i pro
battery‐klassen tack vare
elmotorns avancerade
fläktdesign.

Lättviktskonstruktion
Färre komponenter och
elmotor med låg vikt ger
lägre totalvikt jämfört med
bensindrivna maskiner.

Ytterligare egenskaper

Utmärkt ergonomi
Utmärk ergonomi tack vare exceptionell balans, bekvämt
handtag och intuitiv knappsats.

Effektiva borstlösa motorer
Vår egenutvecklade avancerade borstlösa motor är 25 %
effektivare än vanliga borstmotorer. Detta betyder att
motorn ger högt och jämnt moment.

Centrerat blåsrör
Den S‐formade designen gör att luftflödet hamnar centalt
på maskinen. Detta gör maskinen mycket lätt att
manövrera.

Komfortabel arbetsställning
Maskinen är utrustad med sele och fästögla vilket ger en
bekvämare arbetsställning.

Motor för nonstop drift
Våra batteritillbehör gör att du kan fortsätta och få
jobbet gjort så snabbt och effektivt som möjligt.

Låg ljudnivå
De låga ljudnivåerna tillåter längre arbetspass och
användning i ljudkänsliga områden och områden med
speciella restriktioner.

Ett batteri passar alla
36 V Li‐ion batteriet är konstruerat för krävande,
långvarig, professionell användning. Den passar alla våra
handhållna maskiner, vilket gör att du snabbt kan växla
samma batteri mellan en trimmer, blåsare, motorsåg och
häcksax och fortsätta att arbeta.

Justerbar rörlängd
Blåsrörets längd är justerbart, för bästa resultat.

Kräver lite underhåll
Ingen bränslepåfyllning, färre delar att underhålla och ett
drivsystem som styrs elektroniskt betyder mindre nedtid
och lägre driftkostnader.

NY!
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Tekniska Data
Batteri
Batterispänning 36 V

Batterityp Li‐Ion

Batteritid (utan belastning) 21 min

Motor type BLDC (borstlös)

Luft
Luftflödet vid snäcka 13,6 m³/min

Luftflödet vid munstycke 12,5 m³/min

Lufthastighet 54 m/s

Utsläpps‐, vibrations‐ & bullerdata
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag,
m/s² 0/0,5 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 82 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 98 dB(A)

Totalmått
Vikt (exkl. batteri och skärutrustning) 2,4 kg

Logistikdata
Produkt storlek, LxBxH 90x12x27 cm

Tillbehör

966 73 06‐01
Batteriladdare
QC330

Husqvarnas
batteriladdare för
litiumjonbatterier
ger snabb och
smart laddning.

967 24 19‐01
Batteri BLi150

Litiumjonbatteriet
ger kraft som
räcker långt och
utmärkta
prestanda.

966 77 59‐01
Ryggburet Batteri

Litiumjonbatteriet ger effekt
som räcker långt, och har en
utmärkt prestanda som gör att
du kan arbeta effektivt med
färre pauser för laddning av
batteriet. Breda, vadderade
axelband och vadderat
höftbälte gör selen bekväm att
bära även under långa
arbetspass. Flera
justeringsmöjligheter för att
passa både långa och korta
användare. Batteriadaptern
passar alla handhållna
batteridrivna Husqvarna‐
produkter.
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