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Lätt och behändig blås med rejäl proffskraft
Med Husqvarnas handhållna blås 525BX får du en
lövblås och städmaskin som är ovanligt lätt och
enkel utan att ge avkall på en hög effekt. De mycket
låga vibrationerna tillsammans med det ergonomiska handtaget ser till så att arbetet går lätt och
behändigt utan att fresta på kroppen i onödan.
Husqvarnas 525BX är en kraftfull handhållen blås som
samtidigt är väldigt lätt och smidig. Den här unika kombinationen gör den perfekt för mindre löv- och städjobb
på t.ex. uppfarter, gångvägar och trottoarer där det ändå
krävs ett professionellt resultat.
525BX är utrustad med antivibrationssystemet Low
vibe® vilket minskar vibrationerna rejält och gör så att
arbetet blir mindre ansträngande även under långa arbetsdagar. Det ergonomiska handtaget har ett s-format
blåsrör som sitter centrerat med handtaget och tack vare
detta får man bort centrifugalkraften i blåsen – en kraft
som annars är tuff att jobba emot.
X-Torq®-motorn ger ett effektivt utnyttjande av bränslet
samtidigt som utsläppen minimeras och den automatiska
start- och stoppknappen återgår av sig själv till läge ”on”
vilket gör att motorn alltid startar utan problem. Längden
på blåsröret kan justeras för att ge bästa möjliga prestanda och självklart är blåsen även utrustad med farthållare.
Cirkapris 3 900 kr.
Tekniska fakta

• Cylindervolym cm3 25,4
• Effekt 0,85 kW
• Tankvolym 0,45 l
• Luftflöde 13 m3/min
• Vikt 4,3 kg
• Ljudnivå 91 dB(A)*

525BX är en handhållen blås som passar perfekt till de mindre lövoch städjobben. Med X-Torq®-motorn utnyttjas bränslet samtidigt
som att utsläppen minskar.

* (ljudtrycksnivå vid användarens öra)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karolina Zenk, Husqvarna, 036-14 69 29, karolina.zenk@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på husqvarna.com/press samt på 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 är världsledande 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. Netto-omsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och koncernen hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

