
Lehká, snadno ovladatelná řetězová pila na baterii je ideální pro kácení malých stromů, 
prořezávání nebo řezání menších větví. Je vybavena intuitivní klávesnicí pro bezpečné 
a pohodlné spouštění, zatímco odstředivá brzda řetězu zajištuje bezproblémové 
používání.  Bezkomutátorový motor s režimem saveE™ pro spolehlivý výkon a delší 
pracovní čas, bez přímých škodlivých emisí a nízká hladina hluku umožňují používat 
pilu v obytných oblastech, aniž byste rušili sousedy. 

Snadné otevírání palivové 
nádrže 
Výklopné víčko usnadňuje plnění 
nádrže. 

Napínač řetězu bez použití 
nářadí 
Rychlé a snadné napínání řetězu a 
nasazení vodící lišty s řetězem bez 
použití nářadí. 

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 120i 



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

provozní dobu stroje. 

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

• Napínání řetězu bez použití nářadí 

• Výklopné víčko usnadňuje plnění nádrže. 

• Volnost pohybu bez kabelu 

• Dobrá viditelnost skrz ochranný kryt ruky 

• Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché. 

• Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností 

• 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) 

PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU

Délka lišty (v palcích) 12" 
Doporučená délka vodící lišty, min. 12 palců
Doporučená délka vodící lišty, max. 12 palců
Uchycení lišty Malé 
Typ uchycení lišty Malé uchycení 
Typ řetězu Husqvarna H38 
Rozteč řetězu 3/8" 
Typ řetězky Pevná řetězka 6 zubů 
Rychlost řetězu při max. výkonu 11.5 m/s

BATERIE

Typ baterie Lion 
Napětí baterie 36 V
Kapacita baterie, Ah 4.0 Ah 
Typická doba nabíjení baterie na 100% 132 min
Výstupní výkon baterie 151.2 Wh
Výrobce baterie Global 

MAZIVA

Objem olejové nádrže 0.20 l 
Typ olejového čerpadla Automatické 
Výkon olejového čerpadla, min. 3.5 ml/min
Výkon olejového čerpadla, max. 6.5 ml/min

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka 80 cm
Rozměry výrobku, šířka 23.5 cm
Rozměry výrobku, výška 24 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení) 2.95 kg
Hmotnost (bez baterie a řezacího zařízení) 2.95 kg

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 101 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 88 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti 3.4 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 3.8 m/s²


