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Husqvarna lanserar nya och lätta professionella häcksaxar
Husqvarnas nya serie med häcksaxar för professionella parkoch trädgårdsarbetare har en imponerande låg vikt. Jämfört
med tidigare sortiment väger dessa häcksaxar upp till 15
procent mindre. De nya häcksaxarna ger proffsen en kombination av tillförlitlighet och hög effektivitet utan att kompromissa när det gäller hantering och ergonomi.
För att erbjuda professionella park- och trädgårdsarbetare fler
lösningar utökar Husqvarna nu sitt sortiment med häcksaxar med
den nya 522-serien. Dessa lättvikts maskiner kombinerar en ny,
välbalanserad design med låga ljud- och vibrationsnivåer, vilket
ger utmärkt hantering och ergonomi med minskad belastning på
användarens armar och rygg. Modellerna med höghastighetsväxel ger utmärkt skärprestanda när man trimmar och det höga
vridmomentet gör det möjligt att hantera grova och täta häckar.
– Vi är glada att kunna utöka vårt urval av professionella
häcksaxar med 522-serien och lägga till fler lättviktsmodeller i
vårt sortiment. Häcksaxar som är extremt lätta att använda och
som samtidigt lever upp till riktigt höga förväntningar vad gäller
produktivitet och precision, säger David Holmstedt, global produktspecialist på Husqvarna Division.
Totalt ingår tre modeller i den nya X-serien, 522HDR60X,
522HDR75X och 522HD60X. Alla inom ett viktintervall mellan 4,9
och 5,2 kilo.
– Eftersom det kan innebära hög belastning för användaren
vid häckklippning spelar den totala vikten som man hanterar
under en dag stor roll. Jämfört med tidigare 226HD60Smodell har vi lyckats göra den nya 522HD60X 0,9 kilo lättare
tack vare nya material och ny design. Varje detalj, från motor
och skärutrustning till hur maskinen hanteras, har optimerats
samtidigt som prestandan har ökat, avslutar David Holmstedt.
HD-modellerna är utformade för att uppnå ett perfekt
resultat när man trimmar häckar. Modellerna är utrustade med
höghastighetsväxel (4 400 snitt/minut) och tredimensionella blad
för en hög produktivitet och ett perfekt resultat. HDR-modellerna
är konstruerade för tyngre klippning i tjocka och täta häckar som
inte beskärs så ofta. Dessa modeller är utrustade med ett högt
vridmoment (3 200 snitt/minut) och knivbalkar med större tänder
för att kunna klippa även de tuffaste grenarna.

Husqvarnas nya serie med häcksaxar för professionella park- och
trädgårdsarbetare har en imponerande låg vikt. Jämfört med tidigare
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nya material och ny design.

522HDR75X 522HDR60X 522HD60X
Cylindervolym

21,7 cm³

21,7 cm³

21,7 cm³

Effekt

0,6 kW

0,6 kW

0,6 kW

Knivbalk, längd

75 cm

60 cm

60 cm

Klippshastighet, snitt/min

3 200

3 200

4 400

Vikt

5,2 kg

5,0 kg

4,9 kg

Pris

7 400 kr

6 900 kr

6 900 kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jenny Backryd, Husqvarna, 036-14 6618, jenny.backryd@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.
Om Husqvarna Group
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för utomhusbruk och erbjuder innovativa lösningar för skogs-, park- och
trädgårdsskötsel. Produkterna inkluderar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och riders. koncernen är även ledande i
Europa inom bevattningsprodukter för trädgård och en global ledare inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg- och stenindustrin.
Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah
och Diamant Boart via fack- och detaljhandeln, till konsument och yrkesverksamma i mer än 100 länder. Nettoomsättningen under 2018
uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 anställda i 40 länder.

