
Täydellinen valinta keveyttä, helppokäyttöisyyttä ja tehokkuutta arvostavalle 
puunhoidon ammattilaiselle. Vahvassa ja erittäin ergonomisessa sahassa on suuri, 
käyttöä tehostava ketjunopeus. 

Irtoamattomat terämutterit 
Löystyvät terämutterit pysyvät tallessa. 

Suuri teräketjun nopeus 
Suuri teräketjun nopeus takaa tasaisen 
leikkuutuloksen 

Polttomoottorin suorituskyky 
Akku on voimanlähteenä yhtä 
tehokas, luotettava ja pitkäikäinen kuin 
polttomoottori – eikä tuota lainkaan 
päästöjä. Lisäksi akku toimii yhdellä 
latauksella yhtä kauan kuin mihin 
tankillinen polttoainetta riittää. 

Sama akkujärjestelmä sopii kaikkiin  

Akku on suunniteltu vaativaan ja pitkäkestoiseen 

ammattikäyttöön. Husqvarnan akkujärjestelmä on 

suunniteltu siten, että samaa akkua voi käyttää 

lähes kaikissa kannettavissa koneissamme. Akku on 

mahdollista vaihtaa nopeasti vaikkapa trimmeristä 

puhaltimeen tai pensasleikkuriin ja työ jatkuu. 

Moottorisahoissa ja ruohonleikkureissa voidaan 

käyttää BLi20 tai sitä tehokkaampaa akkua.  

HUSQVARNA T535i XP® 



OMINAISUUDET
• Sama akkujärjestelmä sopii Husqvarnan kaikkiin akkutuotteisiin 

• Huipputason suorituskyky 

• Suuri ketjunnopeus 

• Terämutterit eivät pääse irtoamaan 

• Erittäin helppokäyttöinen näppäimistö 

• Köyden kiinnityslenkki takakahvassa 

• Husqvarnan kehittämä hiiliharjaton moottori tuottaa suuren ja 
tasaisen väännön 

• Pikalukitteinen säiliön korkki on helppo avata 

• Pikaliitäntä kiipeilyvaljaisiin 

• Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva 
automaattinen ketjujarru 

• Pitkäkestoinen akku mahdollistaa jatkuvan työskentelyn 

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

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

Tekniset tiedot

AKKU

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

KAPASITEETTI

Ketjunnopeus maks.teholla 20 m/s

MITAT

Tuotteen bruttopaino 3932 g
Tuotteen nettopaino 3120 g
Terälevyn pituus 12 in
Laipan pituus 300 mm
Paino (ilman akkua) 2.4 kg

MOOTTORI

Moottorityyppi BLDC (harjaton) 

VARUSTUS

Terälevyn malli Pieni 
Teräketju SP21G 
Generic Chainsaw SubGroups Arborists Tree-care chainsaws 
Uraleveys 1.1 mm
Kahvasto Vakio 
Ketjujako .325" mini 
Kärkipyörän tyyppi Vetokehä 7-H, kiinteä 

VOITELUAINEET

Öljypumpun kapasiteetti maks. 8 ml/min
Öljypumpun ominaisuudet Automaattinen 
Öljysäiliön tilavuus 0.2 l
Polttoainetyyppi Battery 

MATERIAALIT

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 6 g
Paper + Cardboard total 6 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 269 mm
Packaging length 472 mm
Packaging volume 31.996 dm³
Packaging width 252 mm
Quantity in Master pack 1 

ÄÄNI- JA MELUTASO

Äänentehotaso, taattu (LWA) 106 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu 104 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla 93 dB(A)

TÄRINÄ

Päivittäinen tärinä (Aeqv) 2.5 m/s²
Päivittäinen altistus tärinälle (A8) 1.25 m/s²
Päivittäinen altistus tärinälle (aika) 2 h
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa 2 m/s²
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa 2.4 m/s²


