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HUSQVARNA 120iB 

Husqvarna 120iB är en lätt batteridriven blåsare som är enkel att 
använda, för små och medelstora trädgårdar. Bekväm, enkel att starta, 
snabb acceleration, låg vikt och tre lägen för flexibel användning. Tack 
vare den kompakta designen, det mjuka greppet, den låga vikten och 
den perfekta balansen kan du arbeta effektivt samtidigt som du inte 
belastar kroppen lika mycket. 

• Låg total vikt tack vare få komponenter och lätt motor. 
• Snabb acceleration 
• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet. 
• Tre olika lägen för bästa prestanda beroende på behov eller uppgift. 
• 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell 

användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.
• Utmärkt balans, grepp och intuitiv knappsats ger utmärkt ergonomi. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Batterityp Li-Ion 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

120iB, utan batteri och laddare 967 97 61-01

120iB, komplett inkl. BLi20 + 
QC80 

967 97 61-02
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HUSQVARNA 125B 

Effektiv handhållen lövblås som kombinerar hög blåskapacitet med 
användarvänlighet. Perfekt för husägare. Välbalanserad och lätt att 
manövrera tack vare centrerat luftutsläpp. 

• Återfjädrande stoppknapp 
• Farthållare för luftflöde 
• Justerbar rörlängd 
• Intuitiva kontroller 
• Bränslepump för enklare start 
• Lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 28 см³

Effekt 0.8 kW

Vikt 4.26 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

125B 952 71 56-43
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HUSQVARNA 125BVx 

Effektiv handhållen lövblås som kombinerar hög blåskapacitet med 
användarvänlighet. Perfekt för husägare. Välbalanserad och lätt att 
manövrera tack vare centrerat luftutsläpp. Lättstartad med Smart 
Start®. Levereras med ett platt och ett runt blåsmunstycke. Vac kit är 
inkluderat. 

• Mulching knivar minskar volymen på skräpet och ökar 
uppsamlingsförmågan 

• Lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Farthållare för luftflöde 
• Justerbar rörlängd 
• Bränslepump för enklare start 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 28 см³

Effekt 0.8 kW

Vikt 4.35 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

125BVx 952 71 56-45
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HUSQVARNA 320iB 

En tyst batteriblåsare som är lätt både att använda och bära. Maskinen 
startas enkelt med ett knapptryck och fartkontrollen ger dig fullt fokus 
på att blåsa bort löv och skräp. Blåsaren har en boost-knapp som ger 
extra kraft när det behövs. 

• Maximerad blåshastighet genom lättåtkomligt maxläge 
• Låga ljudnivåer möjliggör längre arbetspass. 
• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 
• Utmärkt balans, grepp och intuitiv knappsats ger utmärkt ergonomi. 
• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  
• Farthållare för blåshastighet ger optimal hantering. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Batterityp Li-Ion 

Luftflöde i rör, boost mode 12.4 m³/min

Luftflöde i rör, boost mode 744 m³/h

Lufthastighet boost mode  (runt munstycke) 54 m/s

Lufthastighet, boost mode 54 m/s

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

320iB Mark II, utan batteri och 
laddare 

967 91 54-02
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HUSQVARNA 340iBT 

Upplev utomhusrengöring med imponerande låga buller- och 
vibrationsnivåer med den här kraftfulla och välbalanserade ryggburna 
blåsaren. Blåsaren har en imponerande kraft på 17N och ett intuitivt 
användargränssnitt samt två platser för BLi-batterier med automatisk 
omkopplare som gör att du kan hålla igång tills arbetet är klart. 

• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet. 
• Hög blåskraft med 17 N. 
• Två batteriplatser för lång drifttid. 
• Handtag med ny, intuitiv knappsats. Knappar anpassade för enkelt 

handhavande även med handskar och möjlighet att se batteristatus.  
• Låga bullernivåer innebär längre arbetstid och att du kan arbeta på 

morgonen och kvällen utan att störa grannarna. 
• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Batterityp Li-Ion 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

340iBT, utan batteri och laddare 967 79 62-02
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HUSQVARNA 525BX 

Kraftfull och välbalanserad handhållen blåsare för professionellt bruk. 
Den patenterade X-TORQ®-motortekniken kombinerat med en 
specialfläkt och elegant kåpkonstruktion ger hög blåskapacitet som 
dessutom är enkel att hantera. Antivibrationssystemet Low Vib gör 
arbetet mindre påfrestande – även vid långa arbetspass. De intuitiva 
reglagen, bland dem en farthållare, gör maskinen praktisk och effektiv 
att använda. 

• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Justerbar rörlängd 
• Återfjädrande stoppknapp 
• Bränslepump för enklare start 
• Farthållare för luftflöde 
• Lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 25.4 см³

Effekt 0.9 kW

Vikt 4.3 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

525BX 967 28 42-01
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HUSQVARNA 525iB 

Välbalanserad, bekväm och effektiv blåsare för professionell 
användning. Den låga ljudnivån gör att du kan arbeta längre dagar, även 
på offentliga platser. Maskinen startas enkelt med en knapptryckning 
och fartkontrollen gör det möjligt att fokusera på att blåsa bort löv och 
skräp. Blåsaren har en boost-knapp för extra kraft vid behov. 

• Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid. 
• Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.  
• 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell 

användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.
• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet. 
• Arbete med sele till avsedd maskin ger bekväm arbetställning 
• Maximerad blåshastighet genom lättåtkomligt maxläge 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Batterityp Li-Ion 

Luftflöde i rör, boost mode 13.3 m³/min

Luftflöde i rör, boost mode 798 m³/h

Lufthastighet boost mode  (runt munstycke) 56 m/s

Lufthastighet, boost mode 56 m/s

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

525iB, utan batteri och laddare 967 91 55-02
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HUSQVARNA 530iBX 

Den handhållna blåsen 530iBX är lätt men har stor kraft och drivs av ett 
externt batteri. Massor av smarta funktioner som intuitiv knappsats, 
optimerad ergonomi, förbättrad farthållare och boost-läge gör att den 
har maximal körtid och effekt.  

• Litiumjonbatteri, kraft som räcker långt och med utmärkta prestanda. 
• Bäst prestanda i klassen tack vare den avancerade 

motorfläktkonstruktionen. 
• Farthållare för blåshastighet ger optimal hantering. 
• Maximerad blåshastighet genom lättåtkomligt maxläge 
• Ergonomiskt handtag med enkel åtkomst till reglage. 
• Låg total vikt tack vare få komponenter och lätt motor. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Batterityp Li-Ion 

Luftflöde i rör, boost mode 14.1 m³/min

Luftflöde i rör, boost mode 846 m³/h

Lufthastighet boost mode  (runt munstycke) 56.2 m/s

Lufthastighet, boost mode 56.2 m/s

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

530iBX exkl batteri och laddare, 
inkl höftputa 

967 94 14-02
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HUSQVARNA 550iBTX 

Kraftfull, välbalanserad och ergonomisk ryggburen batteriblåsare med 
imponerande blåskraft (21N) för professionell användning. Låga 
vibrationer och lågt ljud gör det möjligt att arbeta under längre tid, även i 
ljudkänsliga område. Klarar arbete i alla väder och har boostläge, 
fartkontroll och intuitiv knappsats med batteristatus på handtaget. 

• Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet. 
• Imponerande 21 N i blåskapacitet gör att denna batteriblås tar oss till nästa 

nivå när det gäller kraft.  
• Handtag med ny, intuitiv knappsats. Knappar anpassade för enkelt 

handhavande även med handskar och möjlighet att se batteristatus.  
• Bekväm, ventilerad och avlastande sele med höftbält och breda 

axelremmar 
• Boostläge ger dig överlägsen kraft när du behöver.  
• Fartkontrollen ger dig exakt den kraft du behöver för att få jobbet gjort - 

regleras enkelt med en knapp. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning 36 V

Batterityp Li-Ion 

Luftflöde i rör, boost mode 15.6 m³/min

Lufthastighet boost mode  (runt munstycke) 66 m/s

Lufthastighet, boost mode 66 m/s

Ljudemissionsmått, boost mode 95 dB(A)

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA), boost mode 96 dB(A)

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

550iBTX, utan batteri och laddare 967 68 11-02
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HUSQVARNA 570BTS 

Husqvarna 570BTS är en kraftfull ryggburen blås designad för att klara 
tuffa utmaningar. Den kraftfulla X-TORQ®-motorn i kombination med en 
effektiv fläkt gör att blåsaren har en hög blåskapacitet och lufthastighet. 
Utrustad med effektivt luftfilter som ger möjlighet till långa arbetspass 
och problemfri användning. Selen har breda axelremmar och 
midjebälte. 

• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Bekvämt justerbart handtag 
• Bränslepump för enklare start 
• 2-stegs luftfilter leder till färre rengöringar 
• Effektiv fläktutformning ger hög blåskapacitet 
• Sidomonterat gasreglage neutraliserar de sidokrafter som genereras av av 

luftflödet och motorn. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 65.6 см³

Effekt 2.9 kW

Vikt 11.2 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

570BTS 966 62 94-01
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HUSQVARNA 580BTS 

Husqvarna 580BTS är den mest kraftfulla ryggburna blåsaren för 
yrkesbruk, och är utformad för krävande arbetsuppgifter. En effektiv 
fläktdesign ger ett stort luftflöde och hög lufthastighet. Dessutom är 
blåsaren utrustad med en kraftfull X-TORQ®-motor. Lättåtkomliga 
dubbla luftfilter ger möjlighet till långa arbetspass och problemfri 
användning. Ergonomisk sele med vadderade axelremmar och 
avlastande midjebälte. 

• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 
• Bekvämt justerbart handtag 
• Air Injection™, ger längre drifttid mellan rengöring av luftfilter 
• Bränslepump för enklare start 
• 2-stegs luftfilter leder till färre rengöringar 
• Effektiv fläktutformning ger hög blåskapacitet 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym 75.6 см³

Effekt 3.3 kW

Vikt 11.8 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

580BTS 966 62 96-01
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BLÅSARE Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

125B 952 71 56-43 3.190 kr 2.552 kr

125BVx 952 71 56-45 3.990 kr 3.192 kr

120iB, utan batteri och laddare 967 97 61-01 1.990 kr 1.592 kr

120iB, komplett inkl. BLi20 + 
QC80 

967 97 61-02 2.990 kr 2.392 kr

340iBT, utan batteri och laddare 967 79 62-02 4.790 kr 3.832 kr

320iB Mark II, utan batteri och 
laddare 

967 91 54-02 3.490 kr 2.792 kr

525BX 967 28 42-01 4.490 kr 3.592 kr

530iBX exkl batteri och laddare, 
inkl höftputa 

967 94 14-02 4.990 kr 3.992 kr

525iB, utan batteri och laddare 967 91 55-02 4.490 kr 3.592 kr

570BTS 966 62 94-01 8.990 kr 7.192 kr

580BTS 966 62 96-01 9.490 kr 7.592 kr

550iBTX, utan batteri och laddare 967 68 11-02 6.990 kr 5.592 kr
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