
Husqvarna 540i XP on suorituskykyinen akkukäyttöinen moottorisaha, jonka teho 
vastaa 40 cc:n bensiinikäyttöistä sahaa. Se sopii hyvin pienten ja keskisuurten puiden 
kaatoon sujuvan ja tehokkaan leikkuutehonsa ansiosta. Suunniteltu ammattimaisille 
käyttäjille, jotka haluavat kevyen ja tehokkaan takakahvaisen moottorisahan. Saha 
tarjoaa kaikki akkukäytön edut leikkuutehosta tinkimättä. Integroidun yhteyden ansiosta 
käyttötilastojen, huoltohistorian ja viimeisimmän sijainnin tarkastelu on helppoa 
Husqvarna Fleet Service™ -sovelluksen kautta. 

Säänkestävä (IPX4) 
Tämä akkukäyttöinen Husqvarna-
kone täyttää IPX4-luokituksen 
sateenkestovaatimukset. Se on 
kestävä ja luotettava työkalu, jota voi 
käyttää kaikissa sääoloissa vuoden 
ympäri. 

Vaatii vain vähän ylläpitoa 
Polttoainetta ei tarvitse lisätä, 
huollettavia osia on vähemmän 
ja vetojärjestelmän sähköinen 
ohjaus vähentää seisonta-aikoja ja 
käyttökustannuksia. 

Suuri ketjunnopeus 
Teräketjun suuri nopeus varmistaa 
tasaisen tuloksen ja tehokkaan 
työskentelyn. 

Husqvarna Connect 
Älykkään Husqvarna Connect 
-sovelluksen avulla käytännölliset 
vinkit, käyttöohjekirjat ja 
varaosasuositukset ovat helposti 
saatavana. Bluetooth-toiminnon kautta 
saat lisätietoja esim. käyttöajoista, 
latauksen tilasta sekä ylläpito- ja 
huoltotarpeista. Sovelluksen voi ladata 
veloituksetta App Storesta tai Google 
Playsta. 

HUSQVARNA 540i XP 



OMINAISUUDET
• Husqvarna Connect -sovellus tuo ulottuville käytännöllisiä vinkkejä, 

käyttöohjekirjoja ja varaosasuosituksia 

• Teräketjun suuri nopeus varmistaa tehokkaan työskentelyn 

• Vähäinen huollontarve ja tehokas toiminta 

• Säänkestävä (IPX4) – käytä kaikissa sääoloissa 

• Pitkäkestoinen akku mahdollistaa jatkuvan työskentelyn 

• Laite sammuu automaattisesti, kun se on ollut 3 minuuttia 
käyttämättömänä  

• Sama akkujärjestelmä sopii Husqvarnan kaikkiin akkutuotteisiin 

• Valitse savE™-tila, kun haluat mahdollisimman pitkän käyttöajan 

• Erittäin helppokäyttöinen näppäimistö 

• Terämutterit eivät pääse irtoamaan 

• Husqvarnan kehittämä hiiliharjaton moottori tuottaa suuren ja 
tasaisen väännön 

• Pikalukitteinen säiliön korkki on helppo avata 

• Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva 
automaattinen ketjujarru 

Tekniset tiedot

AKKU

Akkulaturin mallinimi -- 
Akun mallinimi -- 
Akun tyyppi Li-Ion 
Akun jännite 36 V

KAPASITEETTI

Ketjunnopeus maks.teholla 24 m/s

MITAT

Tuotteen bruttopaino 4276 g
Tuotteen nettopaino 3880 g
Terälevyn pituus 14 in
Laipan pituus 350 mm
Paino (ilman akkua) 2.9 kg

MOOTTORI

Moottorityyppi BLDC (harjaton) 

VARUSTUS

Terälevyn malli Pieni 
Teräketju SP21G 
Generic Chainsaw SubGroups Full time professional use chainsaws 
Uraleveys 1.1 mm
Ketjujako .325" mini 
Kärkipyörän tyyppi Vetokehä 7-H, kiinteä 

VOITELUAINEET

Öljypumpun kapasiteetti maks. 19 ml/min
Öljypumpun kapasiteetti min. 9 ml/min
Öljypumpun ominaisuudet Säädettävä voitelu 
Öljysäiliön tilavuus 0.2 l
Polttoainetyyppi Battery 

MATERIAALIT

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 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 

PAKKAUS

Packaging height 258 mm
Packaging length 490 mm
Packaging width 280 mm
Quantity in Master pack 1 

ÄÄNI- JA MELUTASO

Äänentehotaso, taattu (LWA) 106 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu 104 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla 95 dB(A)

TÄRINÄ

Päivittäinen tärinä (Aeqv) 3.7 m/s²
Päivittäinen altistus tärinälle (A8) 2.5 m/s²
Päivittäinen altistus tärinälle (aika) 3.7 h
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa 3.6 m/s²
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa 3.7 m/s²


