
Husqvarna 540i XP je vysoce výkonná řetězová pila na baterie. Při použití s baterií BLi300  je 

její výkon srovnatelný s výkonem profesionální řetězové pily s motorem o obsahu 40 ccm. Pila 

je ideální pro kácení malých a středně velkých stromů, kde je potřeba hladký a čistý řez. Pila je 

určená pro profesionálně orientované uživatele, kteří požadují lehkou, ale vysoce výkonnou 

řetězovou pilu se zadní rukojetí. Pila přináší všechny výhody akumulátorového napájení bez 

kompromisu, co se týče řezného výkonu.  Integrovaná konektivita umožňuje snadno sledovat 

statistiky využití, servisní historii a poslední známé umístění v aplikaci Husqvarna Fleet 

Services™ na počítači či mobilu. Dodává se bez baterie a nabíječky. Tento produkt splňuje 

nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz. 

Weatherproof (IPX4) 
This battery-powered Husqvarna 
machine fulfils the IPX4 classification 
for rain resistance. This makes it a 
long-lasting and reliable tool that can 
be used all year round in all weather 
conditions. 

Minimální údržba 
Žádné doplňování paliva, méně 
náročná obsluha a elektronicky řízený 
systém pohonu zaručují méně prostojů 
v práci a nízké provozní náklady. 

High chain speed 
High chain speed for fast, smooth 
cutting 

Husqvarna Connect 

Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna 
Connect budete mít snadný přístup 
k tipům, příručkám a doporučením 
náhradních dílů. Prostřednictvím Bluetooth 
aplikace poskytuje také další informace, 
jako provozní údaje výrobku, stav nabití, 
informace týkající se údržby a servisu. 
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do 
svých mobilů z App Store nebo Google Play.  
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FEATURES
• Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný 

přístup k tipům, příručkám a doporučením  náhradních dílů. Aplikace 
také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje 
a upozornění týkající se údržby. 

• High chain speed 

• Minimální údržba 

• Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions 

• Práce bez přestávek 

• Umožňuje rychle přemisťovat stejnou baterii mezi různými stroji a 

pokračovat v práci. 

• Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje 
provozní dobu stroje. 

• Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché. 

• Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty. 

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

• Výklopné víčko usnadňuje plnění nádrže. 

• Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností 

Technical Specifications

ÚDAJE O BATERII

Typ baterie Lion 
Napětí baterie 36 V

VÝKON

Výkon olejového čerpadla, max. 19 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min. 9 ml/min

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka 46 cm
Rozměry výrobku, šířka 20 cm
Rozměry výrobku, výška 23.5 cm
Hmotnost (bez baterie a řezacího zařízení) 2.9 kg

SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie Akumulátor 
Typ olejového čerpadla Nastavitelný průtok 

PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU

Typ uchycení lišty Malé uchycení 
Délka lišty (v palcích) 14" 
Doporučená délka vodící lišty, max., palce 16 in
Doporučená délka vodící lišty, min. 12 in
Doporučená délka vodící lišty, max., cm 40 cm
Doporučená délka vodící lišty, min. 30 cm
Typ řetězky Pevná řetězka 7 zubů 
Šířka vodicí drážky 1,1 mm 
Typ řetězu SP21G 
Rozteč řetězu .325" mini 
Rychlost řetězu při max. výkonu 24 m/s

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Objem olejové nádrže 0.2 l

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 106 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 104 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 95 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vibrace (Aeqv) 3.7 m/s²
Doba denních vibrací (časový faktor) 3.7 h
Denní vystavení vibracím (A8) 2.5 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti 3.6 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 3.7 m/s²

BALENÍ

Délka balení 490 mm
Šířka balení 280 mm
Výška balení 258 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 


