
Corta-relva a bateria, leve e eficiente, com plataforma compósita, durável, projetado 

para ótimo desempenho de mulching. Este corta-relva intuitivo e fácil de usar possui 

um guiador projetado ergonomicamente e é fácil de manobrar devido ao seu peso 

leve e deck compacto. Compatível com o sistema de baterias Husqvarna BLi.  

Guiador rebatível 

For simplified storage and 
transportation.  

Ajuste da altura do guiador 

Pega regulável em altura para uma 
melhor ergonomia. 

Lifting handle front and rear 

Easy grip in front and rear for lifting 
into storage, the car or carrying up 
stairs.  

Pega ergonómica 

O ângulo ergonómico do guiador 
em conjunto com o fácil acesso aos 
braços torna o trabalho mais fácil. 

HUSQVARNA LB 146i sem bateria e carregador 



FEATURES
• Guiador ergonómico 

• Lifting handle front and rear 

• Pega regulável para uma operação ergonómica 

• Pega rebatível para fácil armazenamento 

• O quase silêncio proporciona uma situação de trabalho confortável 
e de pouca perturbação para os outros. 

• Slots duplos de bateria 

• PowerBoost - potência extra quando necessária 

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

• Teclado intuitivo - simples de trabalhar 

• Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o 
armazenamento 

Technical Specifications

BATERIA

Carregador de bateria -- 

Bateria -- 

Tipo de bateria Iões de Lítio 

Voltagem da bateria 36 V

CAPACIDADE

Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute 3000 rpm

Potência 0.9 kW

DIMENSÕES

peso total 19500 g

peso líquido 16900 g

Volume do colector, l 0 l 

Largura de corte 46 cm

Ajuste da altura do cabo 2 Step

Peso 16.9 kg

Tamanho da roda frontal /traseira Front 170 mm

Tamanho da roda frontal /traseira Rear 170 mm

Base das rodas 58 cm

EQUIPAMENTO

Kit BioClip®
Não está disponível como acessório (NÃO 
DISPONÍVEL) 

Tampão BioClip® N/A 

Tipo de lâmina Lâmina do empalhador 

Coletor No 

Tipo de coletor None 

Volume do colector, l 0 l 

Defletor No 

Drive control N/A 

Tração Empurre 

Rodas motrizes N/A 

Guiador rebatível Yes 

Guiador rebatível Yes 

Tipo de guiador Ergonômico 

Generic Lawnmower Drive Type Push mowers 

Guiador ajustável lateralmente No 

Pega macia Yes 

Acelerador No 

Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras Yes/Yes 

Conetividade Not applicable 

LUBRIFICANTES

Tipo de combustível. Battery 

MATERIAIS

Material da unidade de corte Plástico ABS 

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper 120 g

Paper + Cardboard total 120 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 

Jantes, material Plastico 

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 92 dB(A)

Medição das emissões sonoras 89 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 77 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibrações no guiador 0.9 m/s²

EMBALAGEM

Packaging height 420 mm

Packaging length 800 mm

Packaging volume 168.00 dm³ 

Packaging width 500 mm



Technical Specifications

Quantity in Master pack 1 


