
Um aparador de relva leve e de excelente desempenho para utilizadores profissionais. 

Perfeito para jardineiros, paisagistas e empreiteiros. Possui excelente ergonomia e 

equilibrio, cabeça de aparador com rotação em duas direções e motor sem escovas 

de longa duração. Arnês confortável incluído. 

Guiador alto 

O guiador alto aumenta a liberdade 
de movimentos ao trabalhar em 
inclinações. 

Motor eficaz sem escovas 

O nosso motor sem escovas avançado 
e integrado é 25 % mais eficaz do que 
um motor de escovas tradicional. Isto 
significa que o motor proporciona um 
binário alto e consistente, mesmo se 
cortar erva alta, espessa ou molhada. 

Bateria através do ‘design’ do corpo (Patente 

pendente)  

Posição inteligente da bateria, colocada horizontalmente 

no corpo da máquina. Reduz o risco de acumular sujidade, 

lascas, poeira e água no compartimento da bateria, causando 

problemas no conector. Além disso, significa que o peso da 

bateria pode ser colocado no centro de gravidade desejado 

ou próximo ao mesmo e no eixo de rotação do produto, 

resultando em maior capacidade de manobra. O ‘design’ da 

carroçaria também oferece um alto grau de flexibilidade, pois 

permite o uso de baterias de tamanhos diferentes. 

Rotação em duas direcções 

A direcção do giro da cabeça de corte 
pode ser alterada para as situações 
de menos erva nos caminhos. 
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FEATURES
• Rotação em duas direcções, menos erva nos caminhos. 

• Posição inteligente da bateria, colocada horizontalmente no corpo 
da máquina.  

• Motor sem escova desenvolvido internamente 

• Barra do guiador alta, mais espaço para as pernas 

• À prova de intempéries (IPX4) - Use em todas as condições 
climáticas 

• Suspensório Confortável Acolchoado 

• Leve e bem equilibrado para uma situação de trabalho confortável 

• Teclado intuitivo para trabalhar facilmente 

• Tempo de funcionamento máximo 

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

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

• Baixo nível de ruído para um ambiente de trabalho agradável 

• Cabeça de corte de fácil utilização 

• Baixa manutenção e menos tempo de inatividade 

Technical Specifications

BATERIA

Bateria No 

Tipo de bateria Iões de Lítio 

Voltagem da bateria 36 V

Número de baterias incluídas -- 

DIMENSÕES

peso total 6944 g

peso líquido 4550 g

Largura de corte 40 cm

Diâmetro do tubo 24 mm

Comprimento do tubo 970 mm

Peso (excl. batería e unidade de corte) 3.8 kg

Peso sem bateria 3.8 kg

MOTOR

Tipo de motor BLDC (sem escovas) 

EQUIPAMENTO

Tipo de pega Megafone 

Lâmina de relva Erva 255-3 

Suspensório Balance 35B 

Lâmina de serra -- 

Cabeça de aparador T25B 

Conetividade Corded 

LUBRIFICANTE

Tipo de combustível. Battery 

MATERIAIS

Pacote principal: papel + papelão 0 g 

Metal total 0 g 

Total de papel + papelão 0 g 

PE foil 5 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAGEM

Altura da embalagem 291 mm

Comprimento da embalagem 1850 mm

Volume da embalagem 113.59 dm³

Largura da embalagem 211 mm

Quantidade no pacote principal 1 

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 96 dB(A)

Medição das emissões sonoras 92 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 76.1 dB(A)

VIBRAÇÃO

Vibração diária (Aeqv) 0.8 m/s²

Vibração diária, exposição (A8) 0.7 m/s²

Tempo de Vibração diária (Fator de tempo) 3.0 h 

Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito 1.2 m/s²

Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito 0.7 m/s²


