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Ny batteridriven blåsare håller produktiviteten uppe
Husqvarna lanserar sin första batteridrivna lövblås
för professionellt bruk. En lättviktskonstruktion
som är välbalanserad och idealisk för markvård
i parker, arenor och stadskärnor. Hög prestanda,
farthållare och boosterläge bidrar till ökad produktivitet
utan avbrott.
Husqvarnas nya batteridrivna blåsare 536LiB är enkel att
använda, kräver lite underhåll och genererar inga utsläpp.
Denna handhållna proffsmaskin har en lägre vikt än bensindrivna blåsare, vilket gör att du orkar arbeta längre och
får en mer effektiv och dessutom bensinfri arbetsdag.
Litiumjonbatteriet är konstruerat för krävande användning
under långa arbetspass och låter dig arbeta obehindrat
utan att du behöver göra pauser för att sätta det på
laddning. Dessutom jobbar lövblåsen tyst, så att du klarar
arbeta utan att störa omgivningen i parker, trädgårdar,
stadskärnor och andra offentliga miljöer.
536LiB har en genomtänkt ergonomi och en mycket
väl avvägd balans. Förutom att maskinen är utrustad
med sele och fästögla, vilket ger en mer komfortabel
arbetsställning, finns ett ergonomiskt handtag med lättillgängliga reglage. En lätt knapptryckning räcker för att
starta maskinen direkt, och farthållaren – som kan ställas
in på valfria varvtal – hjälper till att hålla jämnt tempo i
arbetet och du kan koncentrera dig på att blåsa bort
löv och skräp på marken. Lövblåsen har dessutom ett
boosterläge – ytterligare en finess som genast ger extra
kraft vid behov.
För de riktigt långa arbetspassen finns även Husqvarna
ryggburet batteri som tillbehör, från 8 500 kr inkl moms.
Blåsare 536LiB: Rek cirkapris 7 400 kr inkl moms,
inkl batteri och laddare.

Husqvarnas nya batteridrivna blåsare 536LiB är enkel att använda
och för de riktigt långa arbetspassen finns även ryggburet batteri.
Specifikationer för 536LiB
Batterispänning 36 V
Batterityp Li-Ion
Batteritid (utan belastning) 13 min
Batteri gångtid (fri-rus) 21 min
Motortyp BLDC (borstlös)
Luftflödet vid snäcka 12,8 m³/min
Luftflödet vid munstycke 11,7 m³/min
Lufthastighet 46 m/s
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre 0/0,5 m/s² /
bakre handtag, m/s²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, 82 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 98 dB(A)
Vikt 2,4 kg exkl batteri

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 husqvarna.com/press samt på perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Husqvarna Group
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.

