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เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ใช้แบตเตอร่ีที่มีน ้ำหนักเบำ ท้ำงำนเงียบ เหมำะ
ส้ำหรับกำรใช้งำนเชิงพำณิชย์ มีแผ่นตัดคู่ยำว 60 ซม. มอเตอร์และ
แบตเตอร่ีก้ำลังสูงท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่นี  จะช่วยให้ท่ำนท้ำงำนได้
ระยะเวลำยำวนำนขึ น ห่วงมือจบัด้ำนหลังช่วยให้บังคับง่ำยทั งใน 
กำรตัดแต่งพุ่มไมแ้นวตั งและแนวนอน   

 
 

 

แบตเตอร่ีลิเธียม-ไอออน 
แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออนที่ให้
พลังงานได้เป็นระยะเวลา
ยาวนานและใหส้มรรถนะสูงสุด 

 

 

เคร่ืองหมำย savETM 

เลือก savETM เพื่อการใช้งานได้
ยาวนาน  

    

 

สมรรถนะเทียบเท่ำกำรใช้
น ้ำมันเชื อเพลิง 

แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออน 36 V 

แบบสะพายหลังให้ก าลังสูง  
การท างานมีความเช่ือถือได้สูง 
และใช้งานได้เป็นระยะเวลา
ยาวนานเทียบเท่ากับเครื่องที่ใช้
น  ามัน - โดยที่ไม่ปล่อยไอเสยี 
นอกจากนี  ยังสามารถท างานได้
เท่ากับการใช้ปริมาณน  ามัน     
1 ถัง ด้วยการชาร์จแบตเตอรี่
เพียงครั งเดียว 

 

แบตเตอร่ีเดียวใช้ได้กับ
อุปกรณ์ทุกชนิด 

แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออน 36 V 

ทีถู่กออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานมือ
อาชีพ ที่ต้องการใช้งานได้เป็น
ระยะเวลายาวนาน สามารถ
ประกอบเข้ากับอุปกรณไ์ด้          
13 ชนิด ซึ่งท าให้ท่านสามารถ
เปลี่ยนการใช้งานได้ทันที
ระหว่างเครื่องตัดหญ้าสะพาย
บ่า เครื่องเป่าลม  เลื่อยยนต์ 
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ และ
อุปกรณ์อื่นๆ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คุณลักษณะเพ่ิมเติม  

 ระบบควบคุมง่ำยต่อกำรใช้งำน 

ควบคุมการท างานของแบตเตอรี่โดยใช้ปุ่มกด ง่ายในการใช้งาน 
น ้ำหนักเบำและมีควำมสมดลุดีมำก 

เครื่องจักรของเรามีขนาดกะทดัรัด โครงสรา้งขนาดเล็กลง และห่วงมอื
จับด้านหน้าอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ถ่วง ซึ่งท าให้มีน  าหนักเบาและสมดุลมาก 
ท าให้ท่านท างานได้อย่างสบายในทุกสถานการณ ์

   
 ใช้งำนได้ยำวนำนสูงสุด 

เลือกโหมด savETM เพื่อการใช้งานได้ยาวนาน สามารถเลือกได้
ตามสภาพการณ์ ว่าจะใช้แบบให้ก าลังสูงสดุหรือแบบระยะเวลา
ยาวนานสูงสดุ ไม่ว่าเลือกแบบไหน ท่านก็จะไดผ้ลลัพธ์ที่ยอด
เยี่ยมเหมือนกัน 

ท้ำงำนเงียบ 

เสียงรบกวนของแบตเตอรี่ของเรามีสูงสดุเพียง 13 เดซิเบลเอ ซึ่งเบา
กว่าเครื่องจักรที่ใช้น  ามัน จึงสรา้งความแตกต่างอย่างมาก การลดระดับ
เสียงลง 3 เดซเิบลเอ จะช่วยลดระดับความดังเสยีงได้ครึ่งหนึ่ง ท่านจึง
สามารถท างานในพื นท่ีสาธารณะได้ โดยไม่รบกวนผู้อื่น 

   
 บ้ำรุงรักษำน้อย 

ไม่ต้องเตมิน  ามันเชื อเพลิง มีชิ นส่วนประกอบน้อยและระบบขับ 
เคลื่อนควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งท าให้เสียเวลาซ่อมน้อย
และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่ า 

พร้อมเสมอส้ำหรับกำรท้ำงำนที่ต่อเนื่อง 

อุปกรณ์เสรมิของแบตเตอรีส่ามารถช่วยท่านท างานให้เสร็จได้รวดเรว็
และมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม 

   
 

 

ข้อมูลทำงเทคนิค  

แบตเตอร่ี  

ชนิดแบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน (Li-On) 
แรงดันแบตเตอรี่ 36 V 
ชนิดมอเตอร์ PMCD (แปรงถ่าน 4 อัน) 
ข้อมูลกำรส่งเสียงรบกวนและกำรสั่นสะเทือน  
ระดับความสั่นสะเทือนเทียบเท่าที่ดา้มมือจับซ้าย/ ขวา 1.6/ 2.5 เมตร/วินาท²ี 
ระดับความดันเสียงเทียบเท่าที่หูของผู้ใช้งาน 78  เดซิเบลเอ 
ระดับก าลังเสียงที่รับประกัน (LWA) 96 เดซิเบลเอ 
อุปกรณ์มำตรฐำน  
ความยาวมีด 60 ซม. / 23.62 นิ ว 
ความเร็วหัวตัด 400 การตัด/ นาท ี
ขนำดเคร่ืองจักร  
น  าหนักไมร่วมแบตเตอรี ่ 3.8 กิโลกรัม/ 8.38 ปอนด ์
น  าหนักรวมแบตเตอรี่  5.1 กิโลกรัม/ 11.24 ปอนด ์
ข้อมูลกำรขนส่ง  
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กวา้ง x สูง) 1170 x 280 x 180 มม. / 46.06 x 11.02 x 7.09 นิ ว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุปกรณ์เสริม 

 

967 24 18-01 แบตเตอร่ี รุ่น BLi80 
แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด 

  

 

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

  

 

967 24 19-01 แบตเตอร่ี รุ่น BLi150 
แบตเตอรีล่ิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด 

  

 

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

  

 

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

  

 

967 33 56-31 ทีช่ำร์จแบตเตอร่ี 
ทีช่าร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กบัแบตเตอรีล่ิเธยีม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยีย่ม 

  

 

585 37 18-01 กระเป๋ำเก็บแบตเตอร่ี 
กระเป๋าส าหรับเก็บแบตเตอรีฮ่สุวาน่า รุ่น BLi (60/80/110/150) ที่มีความเป็นฉนวน กันน  า และกันการสะเทือน        
เคลือบฉนวนกันความร้อนจึงช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งานของแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะในสภาพอากาศเย็น
จัดหรือร้อนจดั มีทั งแบบร้อยกับสายเข็มขัดหรือแบบขอเกี่ยวจึงง่ายในการพกพาของผู้ดูแลตัดแต่งพุ่มไม้ 

  

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
น้ำเข้ำโดย:                                                 

บริษัท สไปคำ จ้ำกัด 
243/2 ถนนอ่อนนุช  แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250   

โทรศัพท์ 02-7217373  โทรสำร 02-7216674 
www.husqvarna.com/th/th, www.spica-siam.com 

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