
Lehký, pohodlný a snadno použitelný akumulátorový vyžínač pro vyžínání okrajů 
trávníku nebo malých ploch s vyšší trávou. Vyžínač je vybaven výkonným motorem s 
nízkými vibracemi, bez přímých emisí, je dostatečně tichý pro použití v obytných 
oblastech, aniž by rušil vlastní rodinu nebo sousedy. Intuitivní klávesnice umožňuje 
bezpečné a pohodlné spuštění a zastavení. Teleskopická nosná trubka umožňuje 
snadno přizpůsobit stroj vaší tělesné výšce, abyste mohli zaujmout pohodlnou pracovní 
polohu. Pohodlně nastavitelná rukojeť přispívá k lepší ergonomii a efektivitě práce, 
snadnému ukládání a přepravě. 

Nastavitelná přední rukojeť  
Snadno nastavitelná přední rukojeť pro 
lepší ovládání a pohodlné používání.  

Volnost pohybu bez kabelu 

Bez benzinu, hluku a bez škodlivých emisí, 
zato s rychlým a jednoduchým startováním. 
Výkonná 36V Li- ion baterie je určena 
pro spolehlivé a dlouhotrvající užívání, je 
navržena  tak, aby vydržela až několik 
set nabití. <br/>Baterie Husqvarna ocení 
pokrokoví uživatelé. Jsou vhodné také 
do všech akumulátorových strunových 
sekaček,  motorových pil a zahradních 
nůžek značky Husqvarna. 

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 115iL 



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

provozní dobu stroje. 

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

• Volnost pohybu bez kabelu 

• Nastavitelná přední rukojeť pro lepší ovladatelnost a pohodlné 
používání  

• Teleskopický hřídel usnadňuje přizpůsobení délky výrobku  

• Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché. 

• Tichý provoz 

• Lehké s ergonomickým designem 

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

Technical specifications

VÝKON

Šířka záběru, cm 33 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) 

VYBAVENÍ

OEM Nosný popruh -- 
OEM Trávní kotouč -- 
OEM Pilový kotouč -- 
OEM Strunová hlava T25B 

BATERIE

Typ baterie Lion 
Napětí baterie 36 V
Kapacita baterie, Ah 2.0 Ah 
Typická doba nabíjení baterie na 100% 73 min
Počet baterií v ceně 1 
Typ nabíječky QC 80,80 W /220 V 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka 174.8 cm
Rozměry výrobku, šířka 32.5 cm
Rozměry výrobku, výška 26.9 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení) 2.98 kg
Hmotnost bez baterie 3.45 kg
Hmotnost s baterií 4.25 kg

MAZIVA

Typ maziva (uhlový převod) Minerální tuk 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 91 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 85 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 77 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, sbalená 4.2 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti, rozbalená 1.9 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 
QC80  
967 33 56-31

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC330 
967 09 14-01

NABÍJEČKA HUSQVARNA QC500 
967 09 15-01

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC80F 
967 62 83-01

VYŽÍNACÍ STRUNA WHISPER 
578 43 57-01

VYŽÍNACÍ STRUNA WHISPER 
578 43 58-01

OBAL NA BATERIE HUSQVARNA 
585 37 18-01

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


