
Nůžky na živý plot Husqvarna 520iHE3 v sobě kombinují výkon benzinového stroje s 
nulovými emisemi a mimořádně tichým provozem. S dosahem až 3,5 metru, vysokou 
rychlostí stříhání a odolností poskytují vysokou produktivitu a výsledky - jsou však 
dostatečně tiché a bez emisí, tudíž jsou ideální pro použití v obytných oblastech, 
hotelech, nemocnicích a jiných prostředích citlivých na hluk. Nastavení úhlu dálkového 
ovládání a pohodlná rukojeť činí model 520iHE3 ideální pro pro různé způsoby stříhání. 
Kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Husqvarna BLi. 

Ergonomická rukojeť 
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro 
větší pohodlí při práci a snadný přístup 
k ovládacím prvkům. 

Výkonný bezkomutátorový 
motor 
Námi vyvinutý moderní 
bezkomutátorový motor je o 25% 
výkonnější než standardní kartáčový 
motor. To znamená, že motor 
poskytuje vysoký točivý moment a 
konzistentní výkon. 

Intuitivní klávesnice 
Ovládání stroje pomocí tlačítek je 
velmi jednoduché. 

savE™ 
Můžete si vybrat mezi normálním 
režimem nebo úsporným režimem 
savE™, podle podmínek vaší práce, 
zda potřebujte maximální výkon 
anebo pracovat co nejdéle. Ať tak 
či onak, vždy dostanete perfektní 
výsledek. 

HUSQVARNA 520iHE3 



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

provozní dobu stroje. 

• Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché. 

• Námi vyvinutý moderní bezkomutátorový motor poskytuje vysoký 
točivý moment a konzistentní výkon. 

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť a snadný přístup k ovládacím 
prvkům. 

• Kovový kryt je určen k ochraně motoru a převodů.  

• Rychlost 4000 kmitů za minutu zajišťuje skvělé výsledky stříhání. 

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) 

STŘIHACÍ LIŠTA

Délka střihací lišty, cm 55 cm
Rozteč nožů (zubů) 32 mm
Rychlost stříhání 4000 kmitů/min

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka 226 cm
Rozměry výrobku, šířka 19 cm
Rozměry výrobku, výška 18 cm
Hmotnost bez baterie 4.15 kg

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 95 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 94.1 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 84 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 2.5 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, sbalená 3.5 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti, rozbalená 3.5 m/s²

ACCESSORIES

BATERIE HUSQVARNA BLI100 
967 09 18-01

BATERIE HUSQVARNA BLI200 
967 09 19-01

BATERIE HUSQVARNA BLI300 
967 07 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

OBAL NA BATERIE HUSQVARNA 
585 37 18-01



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


