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Om Husqvarna Group
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för utomhusbruk och erbjuder innovativa lösningar för skogs-, park- och 
trädgårdsskötsel. Produkterna inkluderar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och riders. koncernen är även ledande i 
Europa inom bevattningsprodukter för trädgård och en global ledare inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg- och stenindustrin. 
Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah 
och Diamant Boart via fack- och detaljhandeln, till konsument och yrkesverksamma i mer än 100 länder. Nettoomsättningen under 2019 
uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 anställda i 40 länder.

Till vårsäsongen lanserar Husqvarna fyra nyheter: en kombi-
trimmer, en motorsåg och två lövblåsare varav en med ryggbatteri. 
Alla fyra drivs med batteri, vilket ger en tyst och miljövänlig ar-
betsmiljö utan avgaser. De har dessutom lika hög kapacitet som 
liknande bensindrivna maskiner.  

Batteridrivna produkter blir alltmer populära i våra trädgårdar och det 
är inte svårt att förstå varför; fördelarna med en tyst arbetsmiljö och 
mindre utsläpp uppskattas av många. Numera har dessutom batteri-
drivna produkter ofta lika hög kapacitet som bensindrivna. Husqvarnas 
fyra nya batteridrivna produkter inför denna vårsäsong är inga undan-
tag från detta. 

Den nya kombitrimmern 325ILK är riktigt flexibel. Den kan utrustas 
med flera olika tillbehör som exempelvis stångsåg, kantskärare, stång-
häcksax, blåstillsats, borste, kultivator, mossrivare, trimmer samt röjsågs-
tillsats. Istället för att ha flera produkter att växla mellan, byter man bara 
tillbehör, vilket sparar både plats i verktygsboden och tid.
   Effekten hos denna nya kombitrimmer motsvarar en 25cc bensin-
driven trimmer och detta gör att det finns kraft att ta sig an även tuffare 
uppgifter, samtidigt som man får alla fördelar med batteridrift och min-
dre vibrationer. Ljudnivån är också låg och ligger på 80 dB.
   Husqvarna 325iLK kombitrimmer är utrustad med ett nytt gränssnitt 
med batteristatus och förbättrad knappkänsla. Tack vare en bakre 
motor är trimmern välbalanserad så man orkar trimma länge. Trimmern 
går att använda med internt eller externt batteri – på bälte eller ryggen.  
   Cirkapris för Husqvarna Kombitrimmer 325iLK, exklusive batteri och 
laddare, är 3 690 kr. 

Lövblåsen 120iB är en nyhet för villaägare som värderar hög prestanda 
och lång batteritid. Med en så låg vikt som 2 kg, tillsammans med en 
bra ergonomi och balans, är det lätt att arbeta även längre stunder. 
Husqvarna 120iB kan användas med flera olika Husqvarna-batterier 
och tack vare maskinens utformning är tyngdpunkten densamma 
oavsett batteristorlek. För att göra arbetet lättare och trevligare har 
120iB låga vibrationer och en ljudnivå på endast 96,6 dB. 
   Lövblåsen har tre lägen så att man kan välja vilken kraft man vill ha 
beroende på det arbete som ska utföras. Den effektiva batterikylningen 
gör det möjligt att få högre prestanda och längre driftstid och den 
snabba accelerationen gör arbetet mer effektivt. 
   Cirkapris för Husqvarna Lövblås 120iB, exklusive batteri och laddare, 
är 1 990 kr. 
 

Fyra batteridrivna nyheter för en miljövänligare trädgård!

Husqvarnas nya lövblås 120iB väger endast 2 kg. Den har tre lägen 
som reglerar kraften beroende på det arbete som ska utföras.

Kombitrimmern 325ILK är riktigt flexibel. Den kan utrustas med flera olika 
tillbehör vilket sparar både plats i verktygsboden och tid.
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Motorsågen 340i är en kraftfull och lätt batteridriven motorsåg 
som är enkel att använda oavsett om du ska fälla, beskära, hugga 
ved eller snickra. Den smala sågkroppen har en tyngdpunkt nära 
handtagen, vilket ger utmärkt manövrerbarhet. 
   Husqvarnas egenutvecklade borstlösa motor är 25 % effektivare 
än vanliga borstmotorer. Detta ger motorn ett högt och jämnt vrid-
moment. Med något av Husqvarnas batterier Bli300 eller Bli30 får 
man maximal kraft. Detaljer som intuitiv och lättanvänd knappsats, 
uppfällbart och lättöppnat tanklock och verktygslös kedjespännare 
som gör underhållet enkelt, ger en både kraftfull och behändig 
motorsåg. 
   Cirkapris för Husqvarna Motorsåg 340i, exklusive batteri och 
laddare, är 4 490 kr. 

Ytterliggare en ny lövblås är 340iBT med ryggbatteri och två 
batterifack. Om det ena batteriet tar slut, växlar maskinen auto-
matiskt över till det andra batteriet och behåller samma varvtal. Du 
kan med andra ord hålla på tills arbetet är slutfört utan ovälkomna 
avbrott för att ladda batteriet. Husqvarna 340iBT är kompatibel 
med Husqvarnas BLi-batterier, vilket gör det möjligt att använda 
samma batterier till flera produkter.
   340iBT har låga buller- och vibrationsnivåer, men har samtidigt 
en imponerande kraft. Den snabba accelerationen innebär att 
man inte behöver använda full gas hela tiden, utan istället kan 
reglera hastigheten beroende på vad som behöver utföras, vilket 
sparar batteri-tid. 
   Den intuitiva digitala knappsatsen har batteriindikatorer som 
syns tydligt. Vidare finns en boostfunktion och en steglös hastig-
hetsinställning med farthållare. Ryggsäcksselen erbjuder använda-
ren den komfort som behövs för att orka arbeta längre pass.
   Cirkapris för Husqvarna Lövblås 340iBT, exklusive batteri och 
laddare, är 4 790 kr.  

Nya batteridrivna motorsågen 340i är kraftfull, lätt och enkel att använda 
oavsett om du ska fälla, beskära, hugga ved eller snickra. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tom Löfgren, Husqvarna, 036-14 73 80, tom.lofgren@husqvarnagroup.com
eller Caroline Brander, PerPR, 076 27 46 919, caroline@perpr.se

Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.

Lövblåsen 340iBT är utrustad med ryggbatteri och två batterifack. När 
det ena batteriet tar slut, växlar maskinen automatiskt över till det andra.


