
 

HUSQVARNA 536LiB  
 
 

เคร่ืองเป่าลมชนิดใช้แบตเตอร่ี ที่มีประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ           
มีความสมดุลดีเยี่ยม สะดวก สบายในการใช้งาน ระดับเสียงรบกวน
ต่่ากว่าค่าท่ีก่าหนดไว้ส่าหรับการท่างานในพื้นที่สาธารณะ ปุ่มสตาร์ท
ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สตาร์ทติดได้ง่ายทุกคร้ัง และมีระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (Cruise Control) ที่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งาน
เป่าใบไม้หรือเศษวัสดุ และยังสามารถเลือกโหมดเร่งก่าลังสูง (Boost 
Power) ซ่ึงจะท่าให้ท่านสามารถเพ่ิมก่าลังลมได้เพ่ิมขึ้น เมื่อต้องการ 

 
 

 

แบตเตอร่ีลิเธียม-ไอออน 
แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออนที่ให้
พลังงานได้เป็นระยะเวลา
ยาวนานและใหส้มรรถนะสูงสุด 

 

ห่วงมือจับออกแบบให้ใช้งาน
ได้สะดวกสบาย 

ห่วงมือจับท่ีออกแบบให้มีรูปร่าง
ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
เพื่อให้ควบคุมได้ง่ายและสบาย
ยิ่งข้ึน  

    

 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ            
(Cruise Control) 
สามารถเลือกก าลังลมไดต้าม
ต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับ
การท างานของท่าน  

 

บูสท์เร่งเคร่ืองได้ในเวลาจ่ากัด 

เร่งก าลังเป่าลมสูงสุดได้ใน
ระยะเวลาจ ากัด โดยการเลือก
โหมดบสูท์เครื่อง 

    

 

การออกแบบพัดลมมอเตอร์       
ที่ล้่าหน้า 

สมรรถนะดีทีสุ่ดในรุ่นของ
แบตเตอรี่ Pro เนื่องจาก         
การออกแบบพัดลมของ 
มอเตอรไ์ฟฟ้าที่น าสมยั 

 

การออกแบบให้มีน้่าหนักเบา 

น้ าหนักเครื่องโดยรวมทั้งหมดมี
ค่าน้อย เนื่องจากมีชิ้นส่วน
ประกอบน้อยและใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าที่มีน้ าหนักเบากว่าเมื่อ
เทียบกับเครื่องท่ีใช้น้ ามัน 

 

คุณลักษณะเพ่ิมเติม  

 ออกแบบให้ท่าทางขณะใช้งานถกูต้องตามหลักการยศาสตร์ 

ท่าทางขณะใช้งาน มีความสมดุลดเียี่ยม ด้ามมือจับท่ีให้ความ
สบาย และมีปุ่มกดควบคุมการท างานได้ง่าย 
 
 
 
 

ท่างานเงียบ 

เสียงรบกวนของแบตเตอรี่ของเรามีค่าได้ถึงเพียง 13 เดซิเบลเอ ซึ่งเบา
กว่าเครื่องจักรที่ใช้น้ ามัน จึงสรา้งความแตกต่างอย่างมาก การลดระดับ
เสียงลง 3 เดซเิบลเอ จะช่วยลดระดับความดังเสยีงได้ครึ่งหนึ่ง ท่านจึง
สามารถท างานในพ้ืนท่ีสาธารณะได้ โดยไม่รบกวนผู้อื่น 
 
 



มอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง 

ได้มีการพัฒนามอเตอร์ไร้แปรงถ่านรุ่นใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กว่ามอเตอร์แปรงถ่านแบบมาตรฐานถึง 25% ซึ่งหมายถึง 
มอเตอร์ให้แรงบิดสูงสม่ าเสมอ  
 
การวางต่าแหน่งขณะใช้งานให้ท่างานได้อย่างสบาย 
มีสายสะพายและช่องส าหรับใช้ขอเกี่ยวเครื่องจักร จึงท าให้การ
วางต าแหน่งในการท างานมีความสะดวก คล่องตัว 
 
พร้อมเสมอส่าหรับการท่างานที่ต่อเนื่อง 

อุปกรณ์เสรมิของแบตเตอรีส่ามารถช่วยท่านท างานให้เสร็จได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม 

แบตเตอร่ีเดียวใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด 

แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออน 36 V ได้ถกูออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานมืออาชีพ ที่ต้องการใช้งานได้เป็นระยะเวลา
ยาวนาน สามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์ได้ 13 ชนิด ซึ่งท าให้ท่าน
สามารถเปลีย่นการใช้งานไดร้วดเร็วระหว่างเครื่องตัดหญ้าสะพายบา่ 
เครื่องเป่าลม  เลื่อยยนต์ เครื่องตดัแต่งพุ่มไม้ และอุปกรณ์อื่นๆ 
 
บ่ารุงรักษาน้อย 

ไม่ต้องเตมิน้ ามันเชื้อเพลิง มีช้ินส่วนประกอบน้อยและระบบขับ เคลือ่น
ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท าให้เสียเวลาซ่อมน้อยและค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงานต่ า 

 

ข้อมูลทางเทคนิค  

แบตเตอร่ี  

แรงดันแบตเตอรี่ 36 V 
ชนิดแบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน (Li-On) 
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ (Free run) 13 นาที 
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ด้วยโหมด savE (Free run) 21 นาที 
ชนิดมอเตอร์ BLCD (ไม่มีแปรงถ่าน) 
ลม  
อัตราการไหลของลมในตัวเครื่อง 12.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที หรือ 452.03 ลูกบาศกฟ์ุต/นาที  
อัตราการไหลของลมในท่อ 11.6 ลูกบาศก์เมตร/นาที หรือ 409.65 ลูกบาศกฟ์ุต/นาท ี
ความเร็วลม 48 เมตร/ นาที หรือ 107.37 ไมล/์ ชั่วโมง 
ข้อมูลการส่งเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน  
ระดับความสั่นสะเทือนเทียบเท่าทีห่่วงมอืจับหน้า / หลัง 0 / 0.5 เมตร/วินาท²ี 
ระดับความดันเสียงเทียบเท่าที่หูของผู้ใช้งาน 82 เดซิเบลเอ 
ระดับก าลังเสียงที่รับประกัน (LWA) 96 เดซิเบลเอ 
ขนาดเคร่ืองจักร  
น้ าหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)  2.4 กิโลกรัม/ 5.29 ปอนด์ 
ข้อมูลการขนส่ง  
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กวา้ง x สูง) 900 x 120 x 270 มม. / 35.43 x 4.72 x 10.63 นิ้ว  
 

 

อุปกรณ์เสริม 

 

967 24 18-01 แบตเตอร่ี รุ่น BLi80 
แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด 

  

 

967 24 19-01 แบตเตอร่ี รุ่น BLi150 
แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด 

  



 

967 24 19-01 แบตเตอร่ี รุ่น BLi110 
แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด 

  

 

966 77 59-01 แบตเตอร่ี รุ่น BLi520X 
แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออนขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและใหส้มรรถนะสูงสุด โดยที่ท่านจะท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่หยุดช่ัวขณะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ สายรัดและเขม็ขัดรดัสะโพกกว้างท าให้ท างานได้
อย่างสบายแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ใช้ได้ทั้งผู้ใช้งานท่ีมีความสูงมากหรือ
น้อย อะแดปเตอร์ของแบตเตอรีส่ามารถใช้งานได้กับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ของฮสุวาน่าได้ทุกชนิด 

  

 

966 77 60-01 แบตเตอร่ี รุ่น BLi940X 
แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออนขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและใหส้มรรถนะสูงสุด โดยที่ท่านจะท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่หยุดช่ัวขณะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ สายรัดและเขม็ขัดรดัสะโพกกว้างท าให้ท างานได้
อย่างสบายแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ใช้ได้ทั้งผู้ใช้งานท่ีมีความสูงมากหรือ
น้อย อะแดปเตอร์ของแบตเตอรีส่ามารถใช้งานได้กับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ของฮสุวาน่าได้ทุกชนิด 

  

 

966 73 06-01 แท่นชาร์จแบตเตอร่ี รุ่น QC 330 
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม 

  

 

967 33 56-31 ที่ชาร์จแบตเตอร่ี 
ทีช่าร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กบัแบตเตอรีล่ิเธยีม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยีย่ม 

  

 

966 73 05-01 แท่นชาร์จแบตเตอร่ี รุ่น QC120 
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม 

  

 

585 37 18-01 กระเป๋าเก็บแบตเตอร่ี 
กระเป๋าส าหรับเก็บแบตเตอรีฮ่สุวาน่า รุ่น BLi (60/80/110/150) ที่มีความเป็นฉนวน กันน้ า และกันการสะเทือน        
เคลือบฉนวนกันความร้อนจึงช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งานของแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะในสภาพอากาศเย็น
จัดหรือร้อนจดั มีทั้งแบบร้อยกับสายเข็มขัดหรือแบบขอเกี่ยวจึงง่ายในการพกพาของผู้ดูแลตัดแต่งพุ่มไม้ 

  

 

585 42 87-01 กล่องเก็บแบตเตอร่ี รุ่น S 
กล่องเก็บแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชารจ์เจอร์ และอุปกรณ์สริมอื่นๆ ของฮุสวาน่า เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและเก็บ
รักษา ใช้ร่วมกับระบบช้ันจัดเก็บกล่องได้ (Systainer-Box-System) 

  



 

537 27 57-05 สายสะพายแบบสมดุล 35 B 

สายสะพายบ่าตามหลักการยศาสตร์ที่พัฒนาเฉพาะส าหรบัใช้งานกับเครื่องตัดหญ้า/เครื่องเป่าลมสะพายบ่าท่ีใช้
แบตเตอรี่ ซึ่งจะกระจายน้ าหนักท่ีเหมาะสมทีสุ่ดระหว่างไหล่ อกและหลัง แผ่นรัดและแผ่นรองหลังกว้างช่วยลดการ
รับน้ าหนักบรเิวณส่วนบนของร่างกาย มีแผ่นรดัสะโพกซึ่งมีที่ต่อส าหรับเคลื่อนที่ ท าให้มีความคล่องตวัในการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแผ่นหลังของผู้ใช้งานอีกด้วย  

  

 

537 21 62-01 สายสะพายบ่าแนวทแยง 
สายสะพายบ่าแบบท่ัวไปส าหรับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าขนาดเล็ก สามารถถอดสายออกได้ง่ายโดยใช้มือเพียงข้าง
เดียว 

  

 

580 80 03-01 ขอเกี่ยวเลื่อยโซ่ 
ขอเกี่ยวเลื่อยโซ่นี้เหมาะส าหรับผูดู้แลต้นไม้ที่ใช้เลื่อยยนต์ T540XP ซึ่งจะเกี่ยวเข้ากับหสูายเข็มขัดหรอืกับสายพยุงตัว
และล็อกยึดไวไ้ดเ้นื่องจากมีที่หนีบที่ยึดแน่น 

  

 

587 83 40-01 แผ่นรัดสะโพกของสายสะพายหลังชุดแบตเตอร่ี 
แผ่นรัดสะโพกส าหรับสายสะพายแบตเตอรี่แบบแบ็คแพ็ค เพื่อความสะดวกและมีต าแหน่งท่าทางในการท างานท่ี 
ผ่อนคลาย และช่วยลดแรงกดบนไหล่และแขนของท่าน 

  
 

 

น่าเข้าโดย:                                                 
บริษัท สไปคา จ่ากัด 

243/2 ถนนอ่อนนุช  แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250   
โทรศัพท์ 02-7217373  โทรสาร 02-7216674 

www.husqvarna.com/th/th, www.spica-siam.com 
Email: info@spica-siam.com, www.facebook.com/spicasiam 
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