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Nya batteridrivna häcksaxar!
Nyligen lanserade Husqvarna en serie batteridrivna
produkter för villaägare och proffs. Nästa steg är
taget och handlar om batteridrivna häcksaxar för yrkesbruk, extremt effektiva och enkla att arbeta med.
De nya häcksaxmodeller 536LiHD60X och 536LiHD70X
är framtagna efter behov och efterfrågan av yrkesproffs
som entreprenörer och trädgårdsmästare. Med denna
lansering fortsätter Husqvarna att tänja på gränserna för
vad som kan förväntas av professionella batteridrivna
utomhusredskap.
De båda lättviktsmodellerna har en ergonomisk och
välbalanserad design, är extremt enkla att arbeta med
och lever helt klart upp till sina bensindrivna motsvarigheter när det gäller prestanda. Dessutom orsakar de
inga utsläpp, är tystare och vibrerar mindre. Eftersom
häcksaxar oftast används nära ansiktet ger detta självklart användaren viktiga hälsofördelar.
Modellerna är utrustade med dubbelsidiga laserskurna
skär 60 eller 70 cm långa. Lägg till det vridbara bakre
handtaget som ger en mycket bra arbetsställning.
För att kunna arbeta längre utan att ladda om batteriet
lanserar Husqvarna även ett nytt 4,2 Ah batteri. Detta
innebär att elmotorn, tillsammans det ekonomiska savE
driftsläget, kan användas med full effektivitet upp till 90
minuter. Om detta mot förmodan inte skulle räcka till för
en arbetsdag, finns Husqvarnas nya ryggburna batteri
som passar till samtliga Husqvarnas batteriprodukter
och håller för de längre arbetspassen.

Nya batteridrivna häcksaxen 536LiHD60X lever helt klart upp till sina
bensindrivna motsvarigheter när det gäller prestanda.

Detta är Husqvarnas två nya häcksaxar
536LiHD60X och 536LiHD70X:
• Välbalanserade, ergonomiska och utrustade med vridbara
bakre handtag som ger en mycket bra arbetsställning.
• Tysta, lätta och extremt enkla att använda.
• Båda modellerna är utrustade med dubbelsidiga laserskurna skär, 60 eller 70 cm långa.
• Det nya 4,2 Ah batteriet innebär att elmotorn, tillsammans
med savE driftsläge, kan användas upp till 90 minuter.

Pris utan batteri och laddare:
536LiHD60X 3 500 kr inkl. moms.
536LiHD70X 3 900 kr inkl. moms.
Pris inkl. batteri och laddare:
536LiHD60X 6 900 kr inkl. moms.
536LiHD70X 7 300 kr inkl. moms.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingrid Ekström, Husqvarna, 036-14 71 97, ingrid.ekstrom@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Om Husqvarna
Husqvarnakoncernen är världens största tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers.
Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter för konsumenter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning
och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare till både konsumeter
och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 31 miljarder kronor och koncernen hade i snitt 15 400 anställda i mer än 40 länder. Huvudkontoret ligger i Stockholm och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

