
Võimas akupuhur seljakottakuga kasutamiseks. Ilmastikukindel (IPx4 klassifikatsioon). 
Optimeeritud kasutusmugavus, intuitiivne sõrmistik, suurepärane puhumisvõimsus - 
kõik mida vaja maksimaalseks jõudluseks. Aku ja laadija ei ole komplektis. 

Võimendus 
Maksimaalne puhuri kiirus piiratud 
aja jooksul tänu hõlpsalt kasutatavale 
võimendusrežiimile. 

Püsikiiruse hoidja 
Puhuri kiirust saab soovi korral 
käsitsemise optimeerimiseks 
reguleerida. 

Mootoriventilaatori täiustatud 
disain 
Parimad tööomadused profiakude 
klassis tänu mootoriventilaatori 
täiustatud disainile. 

Li-ion toide 
Li-ion-aku kindlustab kauakestva 
võimsuse ja tippklassi jõudluse. 

HUSQVARNA 530iBX 



OMADUSED
• Li-ion toide, kauakestev võimsus ja tippklassi jõudlus. 

• Parimad tööomadused oma klassis tänu mootoriventilaatori 
täiustatud disainile. 

• Liikumisest sõltuv puhuri kiirus käsitsemise optimeerimiseks. 

• Maksimaalne puhuri kiirus tänu hõlpsalt kasutatavale 
võimendusrežiimile. 

• Ergonoomiline käepide koos hõlpsalt ligipääsetavate 
juhtelementidega. 

• Madal üldkaal tänu väiksemale komponentide arvule ja kergele 
elektrimootorile. 

• Ilmastikukindel 

• Esmaklassiline ergonoomika tänu erakordsele tasakaalule, 
käepidemele ja käepärasele nupustikule. 

• Madal müratase võimaldab pikemat tööaega. 

• Efektiivse töö tagab hea kaalu ja võimsuse suhe. 

• Kanderihma ja aasaga varustatud masinaga töötamine kindlustab 
mugava tööasendi. 

• Mugavam kasutada tänu tsentris paiknevale õhutorule 

• Vähene hooldusvajadus 

• Sama akusüsteem kõigil 

• Sobib pidevaks tööks 

Tehnilised omadused

AKU

Battery Ei 
Akulaadija mudeli nimi -- 
Aku mark Li-Ion 
Aku pinge 36 V
Komplektis olevate akude arv -- 

VÕIMEKUS

Õhuvool torus 12.4 m³/min
Air flow in pipe 744 m³/h
Air flow in pipe, boost mode 14.1 m³/min
Air flow in pipe, boost mode 846 m³/h
Õhuvoolu kiirus 49.6 m/s
Air speed, boost mode 56.2 m/s
Air speed, boost mode (round nozzle) 56.2 m/s
Õhukiirus (ümar otsik) 49.6 m/s
Puhumisjõud 12 N
Blowing Force, boost mode 16 N

MÕÕDUD

Article gross weight 1685 g
Article net weight 2329 g
Toru diameeter 71.2 mm
Kaal ilma akuta 2.9 kg

MOOTOR

Mootori tüüp BLDC (harjadeta) 

LUBRICANTS

Üldine motoresurss Battery 
Kütuse tüüp Aku 

MATERIALS

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 

PACKAGING

Pakendi kõrgus 282 mm
Pakendi pikkus 638 mm
Pakendi maht 52.18 dm³
Pakendi laius 290 mm
Pallet layers 4 
Quantity in Master pack 1 

HELI JA MÜRA

Müratase, garanteeritud(LWA) 91 dB(A)
Müra tase, mõõdetuna 90 dB(A)
Müratase operaatori kõrvale 77.6 dB(A)

VIBRATSIOON

päevane vibratsioon 0.4 m/s²
Igapäevane vibratsiooniklass (A8) 0.2 m/s²
päevane vibratsiooni aeg 3 h
Ekvivalentne vibratsioonitase tagumine käepide 0.4 m/s²




