
HÄCKSAX





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3

HANDHÅLLNA PRODUKTER

Häcksaxar
HUSQVARNA 115iHD45  ...........................................................................................................4
HUSQVARNA 122HD45  ............................................................................................................5
HUSQVARNA 122HD60  ............................................................................................................6
HUSQVARNA 325HE3  ................................................................................................................7
HUSQVARNA 325HE4  ................................................................................................................8
HUSQVARNA 520iHD60  ...........................................................................................................9
HUSQVARNA 520iHD70  ........................................................................................................10
HUSQVARNA 520iHE3  ............................................................................................................11
HUSQVARNA 522HD60X  ......................................................................................................12
HUSQVARNA 522HDR60X  ..................................................................................................13
HUSQVARNA 522HDR75X  ..................................................................................................14
HUSQVARNA 525HF3S  ..........................................................................................................15



HÄCKSAXAR

4

HUSQVARNA 115iHD45 

Husqvarna 115iHD45 är en tyst, lätt och oerhört lättanvänd häcksax för 
villaägare. Är mycket ergonomisk, utmärkt balanserad och utan 
emissioner. Den intuitiva knappsatsen gör häcksaxen snabb och enkel 
att använda. Med effektiv borstlös motor med savE™ läge för längre 
driftstid och Li-ion batteri blir denna häcksax ett perfekt val för 
villaägaren. 

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet. 
• Växelhus i aluminium för effektiv kylning och lång hållbarhet 
• Tydlig knappsats gör produkten lättanvänd 
• Tillförlitlig och långvarig användning 
• Välbalanserad för enkel användning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Knivlängd 45 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

115iHD45 - utan batteri och 
laddare 

967 09 83-01

115iHD45 - komplett med batteri 
och laddare (BLi10 + QC 80) 

967 09 83-02
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HUSQVARNA 122HD45 

Husqvarna 122HD45 är en lätt häcksax med lågt ljud för hemmabruk 
med lättanvända funktioner som Smart Start®. 

• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Bränslepump för enklare start 
• Motorkonstruktion med låg ljudnivå 
• LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen  

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 21.7 cm³

Effekt 0.6 kW

Knivlängd 45 cm

Vikt 4.7 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

122HD45 966 53 23-01
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HUSQVARNA 122HD60 

Husqvarna 122HD60 är en lätt häcksax med lågt ljud för hemmabruk 
med lättanvända funktioner som Smart Start® och justerbart bakre 
handtag. 

• Tystgående 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen  
• Justerbart bakre handtag för enklare klippning 
• Ökad räckvidd med längre kniv 
• Återfjädrande stoppknapp 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 21.7 cm³

Effekt 0.6 kW

Knivlängd 60 cm

Vikt 4.9 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

122HD60 966 53 24-01
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HUSQVARNA 325HE3 

En mycket flexibel, professionell stånghäcksax med justerbar knivbalk. 
Motorn fungerar som motvikt och gör maskinen exceptionellt 
välbalanserad och bekväm att använda. Räckvidden och den justerbara 
knivbalken gör den lämplig för både höga och låga häckar utan stege 
eller skylift. Intuitiva kontroller för enkel start. 325HE3 är utrustad med 
vår X-TORQ® -motor. 

• Återfjädrande stoppknapp 
• Fjärrmanövrering av knivens vinkel 
• Bränslepump för enklare start 
• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Enkel att serva och underhålla 
• Enkla, tydliga reglage 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25.4 cm³

Effekt 1.0 kW 

Knivlängd 55 cm

Vikt 6.35 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

325HE3 966 78 76-01
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HUSQVARNA 325HE4 

En mycket flexibel, professionell stånghäcksax med justerbar knivbalk 
och extra lång stång. Motorn fungerar som motvikt och gör maskinen 
exceptionellt välbalanserad och bekväm att använda, speciellt vid 
arbete med högre häckar, utan att behöva använda stege eller skylift. 
Intuitiva kontroller för enkel start. 325HE4 är utrustad med vår X-TORQ® 
-motor som minskar avgasutsläppen jämfört med föregående modell. 

• Bakre motorskydd 
• Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge. 
• Fjärrmanövrering av knivens vinkel 
• Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd 
• Ställbart svärd för mångsidighet 
• Knivbalken kan placeras i transportläge 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25.4 cm³

Effekt 1.0 kW 

Knivlängd 55 cm

Vikt 6.4 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

325HE4 966 78 77-01
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HUSQVARNA 520iHD60 

Lätt och tyst batterihäcksax för professionell användning med 60 cm 
lång, dubbelsidig klippbalk. Det vridbara bakre handtaget gör det enkelt 
att klippa både vertikalt och horisontellt. 

• Låg total vikt tack vare få komponenter och lätt motor. 
• Tyst drift 
• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 
• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  
• Knappsatsen är mycket enkel att använda 
• Bensinprestanda 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Knivlängd 60 cm

Vikt utan batteri 3.8 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

520iHD60, utan batteri och 
laddare 

967 91 56-02
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HUSQVARNA 520iHD70 

Kraftfull men ändå lätt och välbalanserd batterihäcksax för professionell 
användning. Den 70 cm dubbelsidiga klippbalken ger lång räckvidd. Det 
vridbara bakre handtaget gör det enkelt att klippa både vertikalt och 
horisontellt. 

• Låg total vikt tack vare få komponenter och lätt motor. 
• Tyst drift 
• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 
• Knappsatsen är mycket enkel att använda 
• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  
• Välbalanserad för enkel användning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Knivlängd 70 cm

Vikt utan batteri 3.9 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

520iHD70, utan batteri och 
laddare 

967 91 57-02
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HUSQVARNA 520iHE3 

Denna batteridrivna stånghäcksax har hög prestanda utan utsläpp och 
med extremt tyst drift. Med upp till 3.5 meters räckvidd och hög 
klipphastighet får man professionella resultat. Det är enkelt att justera 
skärutrustningens vinkel under arbetet vilket ger högre produktivitet.   

• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Knappsatsen är mycket enkel att använda 
• Egenutvecklad borstlös motor ger högt och jämt moment. 
• Ergonomiskt handtag med lättåtkomliga reglage. 
• Växelhus av metall skyddar mot yttre påverkan. 
• 4000 klipp per minut ger utmärkt resultat.

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Knivlängd 55 cm

Vikt utan batteri 4.15 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

520iHE3, utan batteri och laddare 967 91 58-11
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HUSQVARNA 522HD60X 

En dubbelsidig häcksax på 21,7cc med 60cm knivbalk för 
trimningsarbete. Vridbart bakre handtag och imponerande låg vikt i 
kombination med smal, balanserad design och låg vibrationsnivå ger 
utmärkt hantering, och höghastighetsknivar med hög kapacitet, öppet 
klingskydd och imponerande effekt ger utmärkta skärprestanda. 

• Vassa knivar gör arbetet effektivt. 
• Lång livslängd på växelkomponenter 
• Det stora, tvåstegsfiltret ger minskade servicekostnader och mindre 

påverkan på motorn 
• Justerbart bakre handtag för enklare klippning 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Chokereglaget är lätt att använda och nå. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 21.7 cm³

Effekt 0.6 kW

Knivlängd 60 cm

Vikt 4.9 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

522HD60X 967 65 87-01
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HUSQVARNA 522HDR60X 

En dubbelsidig häcksax på 21,7cc med 60cm knivbalk och högt 
vridmoment. Vridbart bakre handtag och imponerande låg vikt i 
kombination med smal, balanserad design och låg vibrationsnivå ger 
utmärkt hantering, och höghastighetsknivar med hög kapacitet, öppet 
klingskydd och imponerande effekt ger utmärkta skärprestanda. 

• De grova skärbladen klipper 50% tjockare grenar jämfört med vanliga 
häcksaxar. 

• Lång livslängd på växelkomponenter 
• Det stora, tvåstegsfiltret ger minskade servicekostnader och mindre 

påverkan på motorn. 
• Justerbart bakre handtag för enklare klippning 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Chokereglaget är lätt att använda och nå. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 21.7 cm³

Effekt 0.6 kW

Knivlängd 60 cm

Vikt 5.0 kg 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

522HDR60X 967 65 83-01
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HUSQVARNA 522HDR75X 

En dubbelsidig häcksax på 21,7cc med 75cm knivbalk och högt 
vridmoment för tuffare snitt. Vridbart bakre handtag och imponerande 
låg vikt i kombination med smal, balanserad design och låg 
vibrationsnivå ger utmärkt hantering, och höghastighetsknivar med hög 
kapacitet, öppet klingskydd och imponerande uteffekt ger utmärkta 
skärprestanda. 

• De grova skärbladen klipper 50% tjockare grenar jämfört med vanliga 
häcksaxar. 

• Lång livslängd på växelkomponenter 
• Det stora, tvåstegsfiltret ger minskade servicekostnader och mindre 

påverkan på motorn. 
• Justerbart bakre handtag för enklare klippning 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Chokereglaget är lätt att använda och nå. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 21.7 cm³

Effekt 0.6 kW

Knivlängd 75 cm

Vikt 5.2 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

522HDR75X 967 65 84-01
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HUSQVARNA 525HF3S 

Kraftfull, fast stånghäcksax med en dubbelsidig knivbalk.  Maskinen har 
en genomgående robust design för att klara riktigt tufft arbete. Den 
patenterade X-Torq motorn ger mer kraft och lägre bränsleförbrukning 
och emissioner jämfört med en traditionell motor. 

• Låg vikt, bra balans och enkel att manövrera 
• Ökad räckvidd med längre kniv 
• Lång livslängd på växelkomponenter 
• Avgaser riktade bort från användare 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Vass, robust klippbalk för högsta kapacitet 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25.4 cm³

Effekt 0.9 kW

Knivlängd 65 cm

Vikt 6.1 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

525HF3S 967 14 74-01
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HÄCKSAXAR Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

115iHD45 - utan batteri och 
laddare 

967 09 83-01 2.000 kr 1.600 kr

115iHD45 - komplett med batteri 
och laddare (BLi10 + QC 80) 

967 09 83-02 2.900 kr 2.320 kr

122HD45 966 53 23-01 3.600 kr 2.880 kr

122HD60 966 53 24-01 4.000 kr 3.200 kr

325HE3 966 78 76-01 8.400 kr 6.720 kr

325HE4 966 78 77-01 8.900 kr 7.120 kr

520iHD60, utan batteri och 
laddare 

967 91 56-02 4.400 kr 3.520 kr

520iHE3, utan batteri och laddare 967 91 58-11 4.500 kr 3.600 kr

520iHD70, utan batteri och 
laddare 

967 91 57-02 4.600 kr 3.680 kr

525HF3S 967 14 74-01 7.900 kr 6.320 kr

522HD60X 967 65 87-01 6.900 kr 5.520 kr

522HDR60X 967 65 83-01 6.900 kr 5.520 kr

522HDR75X 967 65 84-01 7.400 kr 5.920 kr
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