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HUSQVARNA  LC347VI 

Högspecificerad självgående gräsklippare med kompositchassi och 
kraftfull motor. Den unika InStart funktionen gör att gräsklipparen startar 
genom att man för bygeln mot handtaget och stannar när man släpper 
den. Bekvämt och fällbart handtag minskar ansträngning vid varje 
användning. Variabel hastighet och lättjusterad klipphöjd säkerställer 
bra klippresultat, medan uppsamling i toppklass lämnar gräsmattan 
snygg och prydlig. 

• Variabel hastighet för enkel  hastighetsjustering 
• INSTART™ 
• Kompositchassi 
• Lätthanterlig uppsamlare 
• Ergonomiskt handtag 
• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Drivsystem
Med drivning, variabel 
hastighet 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 47 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 347VI 967 06 92-01
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HUSQVARNA 54 

Husqvarna 54 är en robust cylinderklippare av traditionell typ, perfekt 
för mindre gräsmattor. Smidighet, slitstyrka och ett oslagbart 
klippresultat skiljer våra handklippare från andra. 

• Utmärkt klippresultat 
• Robusta och slitstarka hjul 
• Uppsamlare som tillbehör 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder Cylinderkniv och knivbalk 

Klippbredd 40 cm

Vikt 8.62 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

54 (Exclusive) 964 91 40-52
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HUSQVARNA GX 560 

GX 560 är en svävargräsklippare som enkelt tar sig fram på 
svåråtkomliga delar av trädgården. Maskinen är designad för stora 
villaträdgårdar och för semi-professionell användning. GX 560 har en 
kraftfull, högkvalitativ fyrtaktsmotor för användning på sluttningar på 
upp till 45 °. 

• Klipper lätt i alla riktningar tack vare luftkudde. 
• Lätt att flytta runt i i alla riktningar. 
• Klipper obehindrat i lutningar upp till 45°. 
• Transporthjul finns som tillbehör. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Honda 

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder BioClip® 

Klippbredd 50.5 cm

Vikt 16 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

GX 560  964 00 06-02
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HUSQVARNA LB 146P 

Gräsklippare med hög mulchingprestanda och enkel start. Lätt 
kompositkåpa och ergonomiska handtag ger utmärkt manövrerbarhet. 
Den avancerade mulchingkniven producerar mindre och finare 
gräsklipp som absorberas snabbt i gräsmattan, vilket eliminerar behovet 
av gräsuppsamling och minskar behovet av gödsel. 

• Justerbart handtag för ergonomisk användning 
• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 
• Ergonomiskt handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder BioClip® 

Klippbredd 46 cm

Vikt 19 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LB 146P, B&S 500E, klippbredd 
46 cm, komposit 

967 65 62-02
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HUSQVARNA LB 146i 

Lätt och effektiv batterigräsklippare med ett slitstarkt kompositaggregat 
som är utformat för utmärkt mulchingfunktion. Denna krångelfria och 
intuitiva skjutgräsklippare har ett ergonomiskt utformat styre och är 
enkel att manövrera tack vare dess lätta och kompakta aggregat. 
Kompatibel med Husqvarnas BLi-batterisystem.  

• Lyfthandtag fram och bak 
• Justerbart handtag för ergonomisk användning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder BioClip® 

Klippbredd 46 cm

Batterispänning 36 V

Vikt 16.9 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LB146i, utan batteri och laddare 967 86 21-03

LB146i, komplett inkl. BLi20 + QC 
80 

967 86 21-04
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HUSQVARNA LB 246PI 

Gräsklippare med hög mulchingprestanda och enkel start. Lätt 
kompositaggregat och ergonomiska handtag ger utmärkt 
manövrerbarhet. Den avancerade mulchingkniven producerar mindre 
och finare gräsklipp som absorberas snabbt i gräsmattan, vilket 
eliminerar behovet av gräsuppsamling och minskar behovet av gödsel. 
Enkel start och stopp med InStart. 

• Ergonomiskt handtag 
• Justerbart handtag för ergonomisk användning 
• INSTART™ 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder BioClip® 

Klippbredd 46 cm

Vikt 21.5 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LB 246PI 967 66 61-02
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HUSQVARNA LB 248S 

Bästsäljande gräsklippare med BioClip®-mulching och ny, uppdaterad 
professionell design. Den robusta stålkåpan på 48 cm är byggd för att 
hålla länge och det ergonomiskt optimerade handtaget ger en mindre 
påfrestande gräsklippningsupplevelse. Kniven och aggregatet skapar 
mindre och finare gräsklipp som snabbt absorberas av gräsmattan. Det 
innebär att du slipper uppsamling och återför viktig näring för en 
grönare gräsmatta. 

• Central höjdjustering 
• Enkel handtagsjustering 
• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 
• Ergonomiskt handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Bakhjulsdrift 

Klippmetoder BioClip®/Sidoutkast 

Klippbredd 48 cm

Vikt 38 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LB 248S 967 65 63-01
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HUSQVARNA LB 253S 

Bästsäljande gräsklippare med BioClip-mulching och ny, uppdaterad 
professionell design. Den robusta stålkåpan på 53 cm är byggd för att 
hålla länge och det ergonomiskt optimerade handtaget ger en mindre 
påfrestande gräsklippningsupplevelse. Kniven och aggregatet skapar 
mindre och finare gräsklipp som snabbt absorberas av gräsmattan. Det 
innebär att du slipper uppsamling och återför viktig näring för en 
grönare gräsmatta. 

• Central höjdjustering 
• Enkel handtagsjustering 
• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 
• Ergonomiskt handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Drivsystem Bakhjulsdrift 

Klippmetoder BioClip®/Sidoutkast 

Klippbredd 53 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LB 253S 967 65 64-01
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HUSQVARNA LB 348SI 

Gräsklippare med uppdaterad professionell design, snabb elstart, 
ergonomiskt handtag och robust stålkåpa på 48 cm som håller länge 
och ger överlägsen manövrerbarhet och utmärkt klippresultat. Kniven 
och aggregatet med BioClip®-mulching skapar mindre och finare 
gräsklipp som snabbt absorberas av gräsmattan. Det innebär att du 
slipper uppsamling och återför viktig näring för en grönare gräsmatta. 

• Central höjdjustering 
• Enkel handtagsjustering 
• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 
• Ergonomiskt handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Bakhjulsdrift 

Klippmetoder BioClip®/Sidoutkast 

Klippbredd 48 cm

Vikt 35 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LB 348SI 967 65 65-01
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HUSQVARNA LB 548i 

Husqvarna LB 548i är en robust, sladdlös batteridriven gräsklippare 
med 48cm klippaggregat med mulching. Utvecklad för yrkesutövare 
som behöver en pålitlig och tyst gräsklippare med låga driftskostnader 
och enkelt underhåll. Robust klippaggregat i aluminium med 
högnivåkomponenter och kraftig motorenhet gör LB 548i till en verkligt 
robust och pålitlig partner under lång tid. Extremt enkel att starta och 
använda tack vare den intuitiva knappsatsen och den låga vikten. 
Funktioner som savE™/PowerBoost och aktiv kylning gör det möjligt att 
klippa ojämnt och högt gräs. Utökad drifttid med dubbla batteriplatser 
för inbyggda BLi-batterier. Ryggburet batteri finns som tillval för ännu 
längre drifttid. 

• PowerBoost – extra kraft när det behövs 
• Ryggburet batteri (tillbehör) för längre drifttid 
• Väderbeständig (IPX4) - Använd i alla väder 
• Komponenter av kommersiell kvalitet 
• Stötdämpare på sidan 
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder BioClip® 

Klippbredd 48 cm

Batterispänning 36 V

Vikt 31 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LB 548i, utan batteri och laddare 967 97 73-01
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HUSQVARNA LB 553S 

LB 553S är en pålitlig, robust BioClip®-maskin utformad för tuff, 
professionell användning. Konstruktionen är utformad med hänsyn till 
bästa möjliga ergonomi för användaren och bra klippresultat, även i blöt 
väderlek. Handtaget är effektivt vibrationsdämpad och den centrala 
klipphöjdsjusteringen är fjäderbelastad för att justeringen ska bli så 
bekväm som möjligt. LB 553S är självgående med framhjulsdrift för 
optimalt handhavande. Lättviktshjul av aluminium med dubbla kullager 
och gummidäck. 

• Gjuten aluminiumkåpa lång livslängd 
• Gjutna aluminiumfälgar för lång livslängd 
• Högspecifierad och lättstartad Hondamotor 
• BioClip® 
• Bekväm central höjdjustering 
• Effektiv vibrationsdämpare på handtaget 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Honda 

Drivsystem Med drivning, en hastighet 

Klippmetoder BioClip® 

Klippbredd 53 cm

Vikt 35 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LB 553S 967 86 30-01
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HUSQVARNA LC 141C 

En eldriven, lättstartad och så gott som underhållsfri gräsklippare, 
idealisk för medelstora trädgårdar och klippning av mindre komplexa 
områden. Lättmanövrerad, med ergonomiskt formade justerbara 
handtag och en nästan ljudlös motor utan emissioner. 50-liters 
uppsamlare och central klipphöjdjustering för snyggt resultat.  

• Den tysta driften ger behagligt arbete och mindre störning för 
omgivningen. 

• Central klipphöjdsjustering 
• Lättjusterat handtag 
• Ergonomiskt handtag 
• Fällbart handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 41 cm

Vikt 20.4 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 141C 967 09 93-01



GRÄSKLIPPARE

16

HUSQVARNA LC 141Li 

Perfekt för husägare och för klippning av komplexa ytor. Denna intuitiva 
batterigräsklippare kan klippa en medelstor trädgård snabbt och tyst i 
en enda laddning. Klipparen är lätt att manövrera tack vare sin låga vikt 
och det ergonomiska styret gör maskinen lätt att hantera även på 
trånga ytor. Kompatibel med alla Husqvarna BLi-batterier. 

• Intuitiv knappsats för enkel hantering 
• Lyfthandtag fram och bak 
• Central höjdjustering 
• Ergonomiskt handtag 
• Fällbart handtag 
• Höjdjustering av handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 41 cm

Batterispänning 36 V

Vikt 18.6 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 141Li - utan batteri och 
laddare 

967 62 84-01

 LC 141Li, inkl batteri BLi20 och 
laddare QC80 

967 62 84-05
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HUSQVARNA LC 141iV 

Denna intuitiva, krångelfria batterigräsklippare kan klippa en medelstor 
trädgård snabbt och tyst på en enda laddning, perfekt för husägare eller 
för att trimma komplexa områden. Gräsklipparen är lätt att manövrera 
tack vare dess lätta och kompakta aggregat, och de ergonomiska 
handtagen gör den lätt att styra även på små ytor. Kompatibel med 
Husqvarnas BLi-batterisystem. 

• Variabel hastighet för enkel  hastighetsjustering 
• Bakhjulsdrift 
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Intuitiv knappsats för enkel hantering 
• Litiumjonbatteri, kraft som räcker långt och med utmärkta prestanda. 
• Tyst hantering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem
Med drivning, variabel 
hastighet 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 41 cm

Batterispänning 36 V

Vikt 21.5 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 141iV - lev utan laddare och 
batteri 

967 09 92-01

LC 141iV, inkl batteri BLi20 och 
laddare QC80 

967 09 92-02
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HUSQVARNA LC 247Li 

Den nya batteridrivna gräsklipparen för medelstora gräsmattor med 
större klippbredd ger smidig klippning och minimalt underhåll. Det lätta 
kompositaggregatet är lättmanövrerat och alla kontroller finns på en 
enkel knappsats. Tyst och effektiv drift utan direkta utsläpp. Dubbla 
batteriplatser som är kompatibla med Husqvarnas batterier(förutom 
med vårt minsta batteri, BLi10) ger längre drifttid och förbättrad 
kostnadseffektivitet. Bluetooth-anslutning ger användare produktdata, 
information och effektivare service. 

• Dubbla batterifack 
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Tyst hantering 
• Ergonomiskt handtag 
• Lyfthandtag fram och bak 
• Litiumjonbatteri, kraft som räcker långt och med utmärkta prestanda. 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 47 cm

Vikt 24 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 247Li, utan batteri och laddare 967 66 29-01
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HUSQVARNA LC 247SP 

Gräsklippare med drivning och automatisk choke-funktion för enkel, 
bekväm klippning och ett utmärkt val för villaägaren. Funktioner som 
mjuka handtag och byglar, enkelt justerbar klipphöjd och robust 
kompositchassi garanterar utmärkt klippresultat och en perfekt och 
välklippt gräsmatta. Med fyrtaktsmotor. 

• Kompositchassi 
• Enkel handtagsjustering 
• Enkel klipphöjdsjustering 
• Dammreducerande uppsamlare 
• Fällbara handtag 
• Ergonomiskt handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Drivsystem Med drivning 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 47 cm

Vikt 29 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 247SP 967 34 54-01
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HUSQVARNA LC 347V 

Slitstark gräsklippare med fyrtaktsmotor för enkel, bekväm klippning 
och ett perfekt utseende på gräsmattan. Smarta lösningar såsom 
vikbara handtag, variabel hastighet och enkelt justerbar klipphöjd 
minskar ansträngningen och ger utmärkt resultat. Uppsamling i 
toppklass lämnar gräsmatta snygg och prydlig. 

• ReadyStart för enkel start 
• Kompositchassi 
• Enkel handtagsjustering 
• Enkel klipphöjdsjustering 
• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 
• Ergonomiskt handtag 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Drivsystem
Med drivning, variabel 
hastighet 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 47 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 347V 967 06 89-01
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HUSQVARNA LC 347iVX 

Batteridriven gräsklippare med ökad klippbredd och dubbla 
batteriplatser, kompatibel med alla Husqvarna-batterier för ökad 
bekvämlighet, kostnadseffektivitet och körtid. Tyst och effektiv drift med 
noll direkta utsläpp. Ergonomisk design med intuitiv knappsats, enkel 
höjdjustering och enkel manövrering. Självgående för lättare klippning 
av medelstora gräsmattor. Bluetooth-anslutning ger användaren 
produktdata och information och möjliggör effektivare service.  

• Dubbla batterifack 
• Intuitiv knappsats för enkel hantering 
• Dammreducerande uppsamlare 
• Den tysta driften ger behagligt arbete och mindre störning för 

omgivningen. 
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Variabel hastighet för enkel  hastighetsjustering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem
Med drivning, variabel 
hastighet 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 47 cm

Batterispänning 36 V

Vikt 26 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 347iVX, utan batteri och 
laddare 

967 86 23-01
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HUSQVARA LC 353AWD 

Robust och högt effektiv bensingräsklippare med uppsamlare och 
fyrhjulsdrift för hög prestanda. Utmärkt för kuperade trädgårdar med 
större, branta sluttningar eller mindre ofta hanterade områden med 
högre gräs. Byggt med ett slitstarkt, svetsat stålklippaggregat och 
försett med en stark och lättstartad OHC-motor. LC 353AWD erbjuder 
också tre klippmetoder att välja mellan. 

• Fyrhjulsdriften ger bra grepp på alla underlag 
• Förstärkt PremierCut chassi 
• Kollisionsskydd 
• Höjreglering för tuff anvädning 
• Höga bakhjul 
• Justerbart handtag för ergonomisk användning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Fyrhjulsdrivning 

Klippbredd 53 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 353AWD 970 45 01-01
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HUSQVARNA LC 353V 

Högkvalitativ gräsklippare med kraftfull fyrtaktsmotor och variabel 
hastighet. Låg vikt, kompositchassi och aluminiumhjul. Smarta lösningar 
som bekvämt och fällbart handtag samt lättjusterad klipphöjd ger 
bekväm användning. Funktionell dammreducerande uppsamlare, 
utformad för att innesluta damm och hindra det från att påverka 
användaren samt behålla allt uppsamlat gräs för ett snyggt och prydligt 
resultat. 

• Variabel hastighet för enkel  hastighetsjustering 
• ReadyStart för enkel start 
• Kompositchassi 
• Ergonomiskt handtag 
• Lätthanterlig uppsamlare 
• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Drivsystem
Med drivning, variabel 
hastighet 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 53 cm

Vikt 32.8 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 353V 967 06 94-01
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HUSQVARNA LC 353VI 

Kraftfull, tålig och högkvalitativ gräsklippare med fyrtaktsmotor för 
förstklassigt resultat av både klippning och uppsamling. Den unika 
InStart funktionen gör att gräsklipparen startar genom att man för 
bygeln mot handtaget och stannar när man släpper den. Bekvämt och 
fällbart handtag, lättåtkomliga reglage, variabel hastighet och 
lättjusterad klipphöjd minskar ansträngningen vid varje användning. 
Funktionell dammreducerande uppsamlare, utformad för att innesluta 
klipprester och hindra det från att påverka användaren samt behålla allt 
uppsamlat gräs för ett snyggt och professionellt resultat. 

• INSTART™ 
• Variabel hastighet för enkel  hastighetsjustering 
• Kompositchassi 
• Ergonomiskt handtag 
• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 
• Enkel klipphöjdsjustering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Briggs & Stratton 

Drivsystem
Med drivning, variabel 
hastighet 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 53 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 353VI 967 06 95-01
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HUSQVARNA LC 353iVX 

Batteridriven gräsklippare med ökad klippbredd och dubbla batterifack 
som är kompatibla med alla Husqvarnas batterier. Självgående för 
enklare klippning av medelstora gräsmattor. Bluetooth-anslutning ger 
användaren produktdata och information och möjliggör effektivare 
service. 

• Dubbla batterifack 
• Intuitiv knappsats för enkel hantering 
• Den tysta driften ger behagligt arbete och mindre störning för 

omgivningen. 
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 
• Ergonomiskt handtag 
• Lyfthandtag fram och bak 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem
Med drivning, variabel 
hastighet 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 53 cm

Batterispänning 36 V

Vikt 28 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC353iVX, utan batteri och 
laddare 

967 86 20-01
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HUSQVARNA LC 551SP 

Lätt och kompakt men ändå robust gräsklippare med kraftfull 
fyrtaktsmotor, stor bränsletank och aluminiumhjul och gummidäck. Det 
perfekta valet för yrkesverksamma som behöver prisvärd kvalitet med 
tillförlitlig och långvarig prestanda samt enastående resultat. 

• Starkt och hållbart aluminiumchassi 
• Aluminiumhjul med gummidäck 
• Professionell motor 
• Ergonomiskt handtag 
• Fällbart handtag underlättar transport och förvaring 
• Enkel handtagsjustering 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motortillverkare Kawasaki 

Drivsystem Med drivning, en hastighet 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 51 cm

Vikt 50 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 551SP 967 34 32-02
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HUSQVARNA LC 551iV 

Självgående och robust, sladdlös batteridriven gräsklippare med brett 
klippaggregat, aluminiumfälgar och bakhjulsdrift. Utvecklad för 
yrkesutövare som behöver en pålitlig och tyst gräsklippare med låga 
driftskostnader och enkelt underhåll. Robust klippaggregat i aluminium 
med avancerade komponenter och kraftig motorenhet gör LC 551iV till 
en verkligt robust och pålitlig partner under lång tid. Otroligt enkel att 
starta och använda, oavsett om du väljer att samla upp, tömma eller 
använda mulching. Den variabla hastigheten ger dig mer kontroll vid 
klippning av komplexa gräsmattor och savE™/PowerBoost och den 
aktiva kylningen gör det möjligt att klippa ojämnt och högt gräs. Utökad 
drifttid med dubbla batteriplatser för inbyggda BLi-batterier och 
ryggburet batteri som tillval, vilket ger ännu längre drifttid. 

• PowerBoost – extra kraft när det behövs 
• Ryggburet batteri (tillbehör) för längre drifttid 
• Intuitiv knappsats 
• Väderbeständig (IPX4) - Använd i alla väder 
• Komponenter i kommersiell kvalitet 
• Stötdämpare på sidan 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem
Med drivning, variabel 
hastighet 

Klippmetoder
Uppsamling/BioClip®/
Bakutkast 

Klippbredd 51 cm

Batterispänning 36 V

Vikt 41 kg
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PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

LC 551iV, utan batteri och laddare 967 97 72-01
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HUSQVARNA 540 

Husqvarna 540 med Novolette klippsystem är en unik handgräsklippare 
av friklippartyp, vilket reducerar rullmotståndet och ljudet till ett 
minimum. Därför är den också den tystaste handklipparen på 
marknaden. Kan användas med uppsamlare. 

• Tyst gräsklippare med frigående kniv; lätt att rulla 
• Utmärkt klippresultat 
• Ergonomiskt och bekvämt pilothandtag 
• Robusta och slitstarka hjul 
• Uppsamlare som tillbehör 
• Dubbelkapslade kullager av hög kvalité 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivsystem Utan drivning 

Klippmetoder Cylinderkniv och knivbalk 

Klippbredd 40 cm

Vikt 9.07 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

540 (Novolette) 964 94 40-01
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GRÄSKLIPPARE Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

LC 141C 967 09 93-01 2.790 kr 2.232 kr

LB 146P, B&S 500E, klippbredd 
46 cm, komposit 

967 65 62-02 3.790 kr 3.032 kr

LB146i, utan batteri och laddare 967 86 21-03 3.990 kr 3.192 kr

LB146i, komplett inkl. BLi20 + QC 
80 

967 86 21-04 5.490 kr 4.392 kr

LC 141iV - lev utan laddare och 
batteri 

967 09 92-01 5.290 kr 4.232 kr

LC 141iV, inkl batteri BLi20 och 
laddare QC80 

967 09 92-02 6.490 kr 5.192 kr

LC 141Li - utan batteri och 
laddare 

967 62 84-01 4.790 kr 3.832 kr

 LC 141Li, inkl batteri BLi20 och 
laddare QC80 

967 62 84-05 5.990 kr 4.792 kr

LB 246PI 967 66 61-02 4.790 kr 3.832 kr

LB 248S 967 65 63-01 5.290 kr 4.232 kr

LB 253S 967 65 64-01 5.790 kr 4.632 kr

LC 247SP 967 34 54-01 5.690 kr 4.552 kr

LB 348SI 967 65 65-01 6.290 kr 5.032 kr

LC 347V 967 06 89-01 6.290 kr 5.032 kr

LC 353V 967 06 94-01 6.990 kr 5.592 kr

LC 347iVX, utan batteri och 
laddare 

967 86 23-01 6.990 kr 5.592 kr

LC 347VI 967 06 92-01 7.290 kr 5.832 kr

LC353iVX, utan batteri och 
laddare 

967 86 20-01 7.490 kr 5.992 kr

LC 353VI 967 06 95-01 7.990 kr 6.392 kr

LC 353AWD 970 45 01-01 7.490 kr 5.992 kr

GX 560  964 00 06-02 9.490 kr 7.592 kr

LC 551SP 967 34 32-02 11.900 kr 9.520 kr

LB 548i, utan batteri och laddare 967 97 73-01 10.900 kr 8.720 kr

LC 551iV, utan batteri och laddare 967 97 72-01 13.900 kr 11.120 kr

54 (Exclusive) 964 91 40-52 999 kr 799,20 kr

540 (Novolette) 964 94 40-01 1.490 kr 1.192 kr

LC 247Li, utan batteri och laddare 967 66 29-01 5.990 kr 4.792 kr

LB 553S 967 86 30-01 9.990 kr 7.992 kr
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