
O aparador de sebes Husqvarna 115iHD55 é fácil de usar, de trabalhar e silencioso, o 

que permite trabalhar em áreas residenciais. Confortável e durável, oferece um 

desempenho poderoso sem emissões de gases de estufa de forma direta. O arranque 

seguro através do teclado intuitivo, o motor poderoso, sem escovas (de comutação 

eletrónica) com a função savE™ oferece tempo de trabalho extra e a bateria Li-ion de 

longa duração tornam-o uma ótima escolha para os proprietários. 

Teclado intuitivo 

O teclado é muito fácil de entender e 
trabalhar. 

Caixa de velocidades durável 

Caixa de velocidades em alumínio 
para um arrefecimento eficiente e 
uma vida longa do produto. 

Motor sem escovas 

A relação elevada entre o binário da 
máquina e o peso resulta no aumento 
da eficiência, em maior confiabilidade, 
menos ruído e maior vida útil do 
produto. 

savE™ 

Para um tempo de funcionamento 
máximo, escolha o modo savE™  

HUSQVARNA 115iHD45 com bateria e carregador 



FEATURES
• Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™ 

• A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no 
aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e 
maior vida útil do produto 

• Caixa de velocidades em alumínio para refrigeração eficiente e 
longa vida do produto 

• O teclado é muito fácil de entender e trabalhar. 

• Liberdade sem fios e uso confiável e duradouro 

• Bem equilibrado para fácil manuseamento. 

• Design leve e ergonómico 

• O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece 
uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até 
baterias de mochila. 

• Operação silenciosa 

Technical Specifications

BATERIA

Bateria Yes 

Bateria capacidade 2.0 Ah(HD2)   36.5 V2.1 Ah (VTC4)  36V 

Carregador de bateria QC 80,80W /220V 

Fabricante da bateria Global 

Potência de saída da bateria 73 Wh

Peso do conjunto da bateria 0.9 kg

Tipo de bateria Iões de Lítio 

Voltagem da bateria 36 V

Células por bateria 10 

Número de baterias incluídas 1 

Quantidade de baterias/conjunto de baterias 1 unidades

Carregamento de batería típico à 100% 73 min

Peso com batería 4.0 kg 

CAPACIDADE

Velocidade de corte 3000 corte/min

Abertura dos dentes 25 mm

DIMENSÕES

peso total 6200 g

peso líquido 5320 g

Comprimento total, incluindo o equipamento de corte 101.5 cm

Comprimento da lâmina 45 cm

Diâmetro máximo de galho recomendado 25 mm

peso 3.2 Kg

Peso sem bateria 3.2 kg

MOTOR

Relação de transmissão 13 

Tipo de motor BLDC (sem escovas) 

EQUIPAMENTO

Ângulo de engrenagem de transmissão 20 °

Technical Platform 136LiHD 

Conetividade Not applicable 

LUBRIFICANTES

Tipo de combustível. Battery 

EMBALAGEM

Packaging height 183 mm

Packaging length 1060 mm

Packaging volume 33.05 dm³

Packaging width 255 mm

Quantity in Master pack 1 

MATERIAIS

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Other plastic: rigid 15 g

Paper 2 g

Paper + Cardboard total 893 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 15 g

Plastic total 15 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 90 dB(A)

Medição das emissões sonoras 89 dB(A)

Pressão sonora (15m) 64 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 78 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibração diária (Aeqv) 1.5 m/s²

Vibração diária, exposição (A8) 2.0 m/s² 

Tempo de Vibração diária (Fator de tempo) 1 h

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito 1.3 m/s²

Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida 1.294 m/s²
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Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito 1.926 m/s²

Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida 1.9 m/s²

Vibrações no guiador 1.9 m/s²


