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Nästa generations batteridrivna röjsåg för mark- och skogsägare
Husqvarna 535 iFR är en unik batteridriven röjsåg som klarar att
klippa högt gräs, röja sly och är även perfekt för ungskogsröjning.
En mångsidig produkt med hög kapacitet och stor flexibilitet som
förenklar jobbet för mark- och skogsägare, park- och grönyteskötsel, golfbanor mm.
Batteridrivna produkter blir allt mer populära och fördelar som mindre utsläpp, lägre vikt och lägre ljudnivåer uppskattas av många. Utvecklingen
har även gjort att batteridrivna maskiner har fått allt högre kapacitet och
numera kan många av dem jämföras med bensindrivna.
Den nya röjsågen 535 iFR har en effekt som motsvarar en bensindriven
såg på 35 cc. Batteriet är kompatibelt med alla Husqvarnas batteriprodukter och man kan välja mellan att ha ett internt batteri i maskinen eller
ett ryggburet – allt för att ge största möjliga flexibilitet.
Röjsågen är designad och tillverkad för att klara krävande miljöer och
hantera flera olika uppgifter. Den kommer komplett utrustad med ett
T35-trimmerhuvud, en röjklinga samt en tretandad slyklinga. Det här gör
att man med en och samma maskin kan klippa högt gräs, röja sly och
ungskog. Den höga skärprestandan uppnås genom en unik Husqvarnautvecklad motor med högt vridmoment och en stor skärdiameter. Maskinen är också IPX4-certifierad och tål därmed arbete i regn och ruskväder.
535 iFR bjuder på flera nyheter, bl.a. finns det tre effektlägen och det nya
användargränssnittet gör att du ser batteristatusen i handtaget. Maskinen
kan även kopplas ihop med Husqvarna Connect och Husqvarna Fleet
Services™ där användaren bl.a. kan få information om underhåll och
felsökning och få tillgång till alla manualer och tillbehör.

Nya Husqvarna 535 iFR är en unik, batteridriven röjsåg som klarar
att klippa högt gräs, röja sly och är även perfekt för ungskogsröjning.
Bild överst med röjklinga, bild nederst med tretandad slyklinga.

När Husqvarna har utvecklat röjsågen har man lagt stor vikt vid ergonomin. Den välbalanserade röjsågen väger endast 4,5 kilo exklusive batteri
och skärutrustning. För hög produktivitet och säkerhet medföljer tre olika
skydd som är anpassade till de olika skärutrustningarna.
Husqvarna 535 iFR finnas hos Husqvarna-återförsäljare från september
2019 med ett rekommenderat cirkapris på 6 490 kr exklusive
batteri och laddare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henric Lindholm, Husqvarna, 036- 14 60 07, henric.lindholm@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 070- 726 32 79, nicklas@perpr.se
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner 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.

