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Nye stillegående batteriprodukter for huseieren
Nå lanserer Husqvarna fire nye batteriprodukter
for den bevisste huseieren. Ingen forstyrrende
motorlyd, uten behov for bensin og dermed ingen
eksosutslipp. Dessuten kan du bruke det samme
batteriet på de ulike produktene.
Husqvarnas nye batteriserie til hjemmebruk består av
motorsag, gressklipper, hekksaks og trimmer. Alle med
et viktig fellestrekk: de er stillegående. For deg som
er huseier betyr det at du kan jobbe i hagen når du
vil – tidlige morgener og sene kvelder – uten å forstyrre
naboene. Dessuten er de snillere mot miljøet, deg og
dine omgivelser siden de er batteridrevne og dermed
ikke slipper ut skadelige avgasser.
Batteriproduktene har lav vekt, er ergonomiske i
bruk og har brukervennlige kontrollpanel som er lett
å håndtere og forstå. Du starter og stopper med et
enkelt knappetrykk, og kan aktivere savE-funksjonen for
økonomimodus, som gir ekstra lang kjøretid per ladning.
Samtlige produkter drives av Husqvarnas kraftige
litiumionbatterier, som er konstruert for lang driftstid og
kan lades opp flere hundre ganger.
Den nye gressklipperen LC 141VLi er selvgående og
har variabel hastighetsinnstilling. Når maskinen kommer
over tøffe partier mister den ikke kraft, men fortsetter å
holde samme høye knivrotasjon uavhengig av gressets
tykkelse. Veil. pris, kr 4.499, eksklusive lader og batteri.
120i er en sikker og enkel motorsag som passer perfekt
for felling av mindre trær, til beskjæring og grenkapping.
Veil. pris, kr 1.999, eksklusive lader og batteri.
Hekksaksen 115i HD45 har et 45 cm langt sverd og
er ergonomisk utformet både for horisontal og vertikal
klipping. Veil. pris, kr 1.699, eksklusive lader og batteri.
Den nye gresstrimmeren 115iL har et teleskopskaft og
håndtak som enkelt kan justeres for å tilpasses brukeren.
Veil. pris, kr 1.599, eksklusive lader og batteri.

Husqvarnas nye motorsag 120i for hjemmebruk er stillegående, praktisk
og enkel å bruke, men likevel overraskende kraftig.

Husqvarnas nye batteridrevne produkter har lav vekt, er ergonomiske
og helt uten startsnorer, eksosutslipp og vedlikeholdsbehov.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Wenche Jamissen, Husqvarna, 69 10 47 64, wenche.jamissen@husqvarnagroup.com
eller Elisabeth Gilje, PerPR, 40 55 54 15, elisabeth@perpr.no
Høyoppløste bilder:
Bilder kan lastes ned på perpr.no
Om Husqvarna
Husqvarna Group er verdens største produsent av utendørsprodukter som robotgressklippere, hagetraktorer, motorsager og
trimmere. Konsernet er også ledende i Europa innen vanningsutstyr for forbrukere og er et av de ledende på verdensmarkedet innen
skjæreutstyr og diamantverktøy for bygg- og steinindustri. Konsernets produkter og løsninger selges via fag- og detaljhandelen til
både forbrukere og profesjonelle aktører i over 100 land. Netto omsetning i 2015 var 36 milliarder SEK og konsernet hadde i snitt
14 000 ansatte i mer enn 40 land.

