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Nyhet!

Lättanvänd batteritrimmer och häcksax för villaträdgården
Husqvarna lanserar två nya redskap som gör det
enkelt för husägaren att hålla snyggt i trädgården
och detta utan miljöpåverkan. Med en prestanda
inspirerad av proffsmaskiner är 136LiL trimmer
och 136LiHD45 häcksax prisvärda alternativ – som
dessutom används med samma snabbladdande och
kraftfulla litiumjonbatteri.
Nu kan husägaren snabbt och enkelt hålla efter växtligheten på tomten med hjälp av nyheterna 136LiL trimmer
och 136LiHD45 häcksax.
Trädgårdsverktygen är batteridrivna och med sin vikt
på bara drygt 3 kilo är de mycket lätta att använda.
De sladdlösa verktygen jobbar tyst, avger inga
utsläpp samtidigt som rörelsefriheten är optimal då du
slipper tänka på risken att klippa av en sladd under
tiden du jobbar.
Precis som med Husqvarnas andra batteriprodukter
drivs dessa av ett kraftfullt 36-volts litiumjonbatteri med
en prestanda som liknar den du får med bensindrivna
maskiner. Batterierna är de samma i alla seriens produkter och du kan enkelt byta batteri från en handhållen Husqvarnamaskin till en annan och fortsätta arbeta.
Batteriet är konstruerat för långvarig användning och kan
laddas hundratals gånger.
Husqvarna 136LiL trimmer är utmärkt för att trimma
gräsmattans kanter eller ställen med högt och kraftigt
gräs. Teleskopskaftet och det justerbara handtaget ger
alla, oavsett längd, möjlighet att komma åt. Aktiveras
ekonomiknappen utnyttjas inte hela kraften och det ger
en längre körtid. Rek. cirkapris 3 400 kronor inkl. batteri
och laddare.
Häcksaxen Husqvarna 136LiHD45 har ett ergonomiskt
handtag och är mycket lättanvänd. Med sina laserskurna
skär fungerar den utmärkt att använda på små och mellanstora häckar.
Rek. cirkapris 3 400 kronor inkl. batteri och laddare.

Häcksax Husqvarna 136LiHD45 har laserskurna skär och är utmärkt att
använda på små och medelstora häckar.

Husqvarna 136LiL används med fördel till att trimma gräsmattans kanter
eller på ställen med högt och kraftigt gräs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@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
Husqvarna Group är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.
Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och
Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och koncernen
hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

