
Corta-relva a bateria com maior largura de corte e dois slots de bateria, compatível 

com todas as baterias Husqvarna para maior conveniência, rentabilidade e tempo de 

trabalho. Operação silenciosa, eficiente e sem fumos, com zero emissões diretas de 

gases com efeito de estufa. O design ergonómico inclui teclado intuitivo, ajuste de 

altura simples e manobrabilidade fácil. Com condução autonóma para facilitar o corte 

de relvados de tamanho médio. A conectividade Bluetooth fornece ao utilizador dados 

e informações do produto e permite uma manutenção mais eficiente. 

Pega dianteira e traseira 
Aderência fácil à frente e na traseira 
para a elevar em armazém, no carro 
ou transportar em escadas. 

Pega facilmente ajustável 
Ajuste rápido e fácil da pega em duas 
alturas diferentes. 

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

Velocidade de condução 
variável 
Fácil de ajustar a velocidade  de 
acordo com as necessidades e 
condições do relvado. 

HUSQVARNA LC 347iVX sem bateria e carregador 



FEATURES
• Velocidade de condução variável para fácil ajustamento da 

velocidade 

• Guiador ergonómico 

• Guiador facilmente ajustável 

• Pega: dianteira e traseira 

• Altura de corte central ajustável 

• Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o 

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 

• Teclado intuitivo - simples de trabalhar 

• Velocidade de condução variável para fácil ajustamento da 

velocidade 

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

• O quase silêncio proporciona uma situação de trabalho confortável 

e de pouca perturbação para os outros. 

• Guiador facilmente ajustável 

• Guiador ergonómico 

• Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o 

armazenamento 

• Altura de corte facilmente ajustável 

• Pega dianteira e traseira 

• Slots duplos de bateria 

• Connectivity ready 

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 0.75 kW

DIMENSÕES

peso total 33000 g

peso líquido 28500 g

Volume do colector, l 55 l

Largura de corte 47 cm

Ajuste da altura do cabo 2 Step

Peso 26 kg

Tamanho da roda frontal /traseira Front 170 mm

Tamanho da roda frontal /traseira Rear 210 mm

Base das rodas 665 cm

EQUIPAMENTO

Kit BioClip® Disponible como accesorio 

Tampão BioClip® Not included 

Tipo de lâmina Recolha 

Coletor incluídos 

Tipo de coletor Fabric with dust blocker 

Volume do colector, l 55 l

Defletor No 

Controlo de direção Underbail 

Tração Autopropulsionado, velocidade variável 

Rodas motrizes Traseira 

Guiador rebatível Yes 

Guiador rebatível Yes 

Tipo de guiador Ergonômico 

Tipo de acionamento do corta-relva - genérico Self-propelled 

Guiador ajustável lateralmente No 

Pega macia Yes 

Acelerador No 

Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras Yes/Yes 

Conetividade BLE-HAPP, Corded 

LUBRIFICANTES

Tipo de combustível. Battery 

MATERIAIS

Material da unidade de corte Composite 

Pacote principal: papel + papelão 0 g 

Metal total 0 g 

Papel 240 g

Total de papel + papelão 240 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 



Technical Specifications

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 95 dB(A)

Medição das emissões sonoras 94 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 82 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibrações no guiador 0.42 m/s²

EMBALAGEM

Altura da embalagem 444 mm

Comprimento da embalagem 1132 mm

Volume da embalagem 269.91 dm³

Largura da embalagem 537 mm

Quantidade no pacote principal 1 


