
Nůžky na živé ploty Husqvarna 115iHD45 se vyjímečně snadno ovládají a dobře se s 
nimi pracuje. Spouštějí se bezpečně a pohodlně pomocí intuitivní klávesnice. Nůžky 
jsou dostatečně tiché a poskytují vysoký výkon bez přímých emisí, takže jsou ideální 
pro sezónní použití v obytných oblastech. Výkonný bezkartáčový motor je vybaven 
funkcí savE™, která  umožňuje prodloužit provozní dobu stroje. Kvalitní Li-ion baterie má 
dlouhou životnost. Tyto nůžky na živé ploty jsou skvělou volbou pro majitele domů.   

Jednoduché ovládání 
Ovládání stroje pomocí tlačítek je 
velmi jednoduché. 

Odolná převodovka 
Odolná převodovka z hliníku pro 
efektivní chlazení a dlouhou životnost 
výrobku. 

Stejnosměrný motor 
Vysoký poměr točivého momentu 
k hmotnosti pro zvýšení účinnosti, 
snížení hluku a delší životnost. 

savE™ 
Ekonomický režim savE™ snižuje 
otáčky motoru, a tím prodlužuje 
provozní dobu stroje. 

HUSQVARNA 115iHD45 



FEATURES
• Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje 

provozní dobu stroje. 

• Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení 
účinnostii a spolehlivost 

• Převodovka z hliníku pro efektivní chlazení a dlouhou životnost 
stroje 

• Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché. 

• Volnost pohybu bez kabelu 

• Dobrá vyváženost usnadňuje manipulaci 

• Tichý provoz 

• Lehké s ergonomickým designem 

• Allows you to quickly switch the same battery between different 
product applications and keep working. 

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) 

STŘIHACÍ LIŠTA

Délka střihací lišty, cm 45 cm
Rozteč nožů (zubů) 25 mm
Maximální doporučený průměr větví 25 mm
Rychlost stříhání 3000 kmitů/min

BATERIE

Typ baterie Lion 
Napětí baterie 36 V
Kapacita baterie, Ah 2.0 Ah 
Typická doba nabíjení baterie na 100% 73 min
Článků v baterii 10 
Počet baterií 1 ks
Počet baterií v ceně 1 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka 101.5 cm
Rozměry výrobku, šířka 25.5 cm
Rozměry výrobku, výška 18 cm
Hmotnost s baterií 4.0 kg 
Hmotnost bez baterie 3.2 kg

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 90 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 89 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 78 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 1.926 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, sbalená 1.294 m/s²

ACCESSORIES

BATERIE HUSQVARNA BLI10 
967 09 16-01

BATERIE HUSQVARNA BLI20 
967 09 17-01

BATERIE HUSQVARNA BLI100 
967 09 18-01

BATERIE HUSQVARNA BLI200 
967 09 19-01



NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC330 
967 09 14-01

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC80  
967 33 56-31

NABÍJEČKA HUSQVARNA QC500 
967 09 15-01

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC80F 
967 62 83-01

OBAL NA BATERIE HUSQVARNA 
585 37 18-01

BOX SYSTAINER MALÝ NA 
BATERIE HUSQVARNA, S 
585 42 87-01


