
O Husqvarna 120iB é um soprador leve e fácil de usar, alimentado a bateria, para 

jardins pequenos e médios. Arranques fáceis e convenientes, aceleração rápida, baixo 

peso e três modos para operação flexível. O design compacto, a aderência suave, o 

baixo peso e o equilíbrio perfeito permitem que trabalhe de maneira eficiente, ao 

mesmo tempo que exerce menos pressão sobre o corpo. 

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. 

Excelente ergonomia 

Excelente ergonomia através do 
equilíbrio excecional do produto, pega 
confortável e teclado intuitivo. 

Rápida aceleração no arranque 

A rápida aceleração no arranque, 
torna o trabalho mais eficiente. 

3 modos diferentes para melhor 

desempenho, dependendo da 

necessidade ou tarefa.

3 modos diferentes para melhor 

desempenho, dependendo da necessidade 

ou tarefa. 3N para tarefas menores no 

interior ou no exterior. 7N para uma boa 

potência, adequado para a maioria das 

tarefas. 10N para tarefas mais difíceis e 

quando é necessária potência total.

HUSQVARNA 120iB sem bateria e carregador 



FEATURES
• 3 modos diferentes para melhor desempenho, dependendo da 

necessidade ou tarefa.

• Rápida aceleração no arranque 

• Excelente equilíbrio, aderência e teclado intuitivo dão excelente 
ergonomia. 

• 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 

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

• Os baixos níveis de ruído permitem trabalhar durante mais horas. 

Technical Specifications

BATERIA

Bateria No 

Carregador de bateria -- 

Tipo de bateria Iões de Lítio 

Voltagem da bateria 36 V

Número de baterias incluídas -- 

CAPACIDADE

Débito de ar, tubo 10.3 m³/min

Fluxo de ar no tubo 618 m³/h

Velocidade do ar 46 m/s

Velocidade do ar (bocal redondo) 46 m/s

Força de sopro 9.6 N

DIMENSÕES

peso total 2838 g

peso líquido 2143 g

Diâmetro do tubo 69 mm

Cumprimento de tubo 425 mm

Peso sem bateria 2.0 kg 

MOTOR

Tipo de motor BLDC (sem escovas) 

EQUIPAMENTO

Suspensório Single harness 

Tipo de Bocal Redondo 

Kit de Vácuo No 

LUBRIFICANTES

Tipo de combustível. Battery 

MATERIAIS

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper 1266 g

Paper + Cardboard total 1266 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 2 g

Plastic total 2 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAGEM

Caixa de impressão 1 reprodução em Color (Caixa Marrom)

Packaging height 194 mm

Packaging length 324 mm

Packaging width 534 mm

Quantity in Master pack 1 

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 96.6 dB(A)

Medição das emissões sonoras 95.7 dB(A)

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 83 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibração diária (Aeqv) 1 m/s²

Vibração diária, exposição (A8) 0.61 m/s²

Tempo de Vibração diária (Fator de tempo) 3 h

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito 1.0 m/s² 


