HUSQVARNA 536LiRX
เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าที่มีน้าหนักเบาและมีสมรรถนะสูงส้าหรับ
ผู้ใช้งานมืออาชีพ ทังผู้ท้าสวน จัดสวนและผู้รับเหมา มีความสมดุล
และออกแบบท่าทางการใช้งานให้ดีเยี่ยมตามหลักการยศาสตร์
หัวเอ็นตัดสามารถหมุนได้ทัง 2 แนว และใช้มอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่มี
ความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน มีสายสะพายบ่าที่ใช้งานได้สะดวก
สบาย และมีใบตัด 3 ฟัน พร้อมอยู่ในชุดแล้ว

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
แบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออนที่ให้
พลังงานได้เป็นระยะเวลา
ยาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด

เครื่องหมาย savETM
เลือก savETM เพื่อการใช้งานได้
ยาวนาน

ระบบหมุน 2 แนว
ปรับแนวการหมุนของหัวตัดได้
สามารถตัดขอบหญ้าบริเวณ
ทางเดินได้

ด้ามจับสูง
ด้ามจับสูง เพิ่มอิสระในการ
เคลื่อนที่ในการทางานบริเวณ
พื้นที่มีความชัน

สายสะพายบ่าแบบสบาย
สายสะพายบ่าที่เป็นชนิดแบบ
แผ่นรอง ทาให้สบายมากขึ้น

หัวเอ็นตัดหญ้าระบบล็อกและ
ปล่อย (Tap’n Go)
ระบบการตัดสองสาย พร้อม
ระบบล็อกและปล่อยสายเอ็นตัด
จึงช่วยให้ปรับตั้งระยะสายเอ็น
ตัดได้รวดเร็ว

คุณลักษณะเพิ่มเติม
มอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง
เราได้มีการพัฒนามอเตอร์ไร้แปรงถ่านรุ่นใหม่ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์แปรงถ่านแบบมาตรฐานถึง 25%
ซึ่งหมายถึง มอเตอร์ให้แรงบิดสูงอย่างสม่าเสมอ แม้ว่าจะใช้งาน
ตัดหญ้าที่มีความชื้น หนา และสูง

ระบบควบคุมง่ายต่อการใช้งาน
ควบคุมการทางานของแบตเตอรี่โดยใช้ปุ่มกด สตาร์ทและหยุดเครื่อง
ได้ง่ายโดยการกดปุ่ม มีปมุ่ savE เพื่อให้ได้ระยะเวลาใช้งานสูงสุด มีปุ่ม
พิเศษสาหรับเปลีย่ นการหมุนของหัวเอ็นตัด

น้าหนักเบาและมีความสมดุลดีมาก
เครื่องจักรของเรามีขนาดกะทัดรัด โครงสร้างบางเบา และด้าม
จับหน้าอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ถ่วง ซึ่งทาให้มีน้าหนักเบาและสมดุล
มาก ทาให้ท่านทางานได้อย่างสบายในทุกสถานการณ์

แบตเตอรี่เดียวใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด
แบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออน 36 V ได้ถกู ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานมืออาชีพ ที่ต้องการใช้งานได้เป็นระยะเวลา
ยาวนาน สามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์ได้ 13 ชนิด ซึ่งทาให้ท่าน
สามารถเปลีย่ นการใช้งานได้รวดเร็วระหว่างเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
เครื่องเป่าลม เลื่อยยนต์ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ และอุปกรณ์อื่นๆ

ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด
เลือกโหมด savETM เพื่อการใช้งานได้ยาวนาน สามารถเลือกได้
ตามสภาพการณ์ ว่าจะใช้แบบให้กาลังสูงสุดหรือแบบระยะเวลา
ยาวนานสูงสุด ไม่ว่าเลือกแบบไหน ท่านก็จะได้ผลลัพธ์ที่ยอด
เยี่ยมเหมือนกัน

ท้างานเงียบ
เสียงรบกวนของแบตเตอรี่ของเรามีค่าได้ถึงเพียง 13 เดซิเบลเอ ซึ่งเบา
กว่าเครื่องจักรที่ใช้น้ามัน จึงสร้างความแตกต่างอย่างมาก การลดระดับ
เสียงลง 3 เดซิเบลเอ จะช่วยลดระดับความดังเสียงได้ครึ่งหนึ่ง ท่านจึง
สามารถทางานในพื้นที่สาธารณะได้ โดยไม่รบกวนผู้อื่น

บ้ารุงรักษาน้อย
ไม่ต้องเติมน้ามันเชื้อเพลิง มีชิ้นส่วนประกอบน้อยและระบบขับ
เคลื่อนควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาให้เสียเวลาซ่อมน้อย
และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่า

ข้อมูลทางเทคนิค
แบตเตอรี่
ชนิดแบตเตอรี่
แรงดันแบตเตอรี่
ชนิดมอเตอร์

ลิเธียม-ไอออน (Li-On)
36 V
BLCD (ไม่มีแปรงถ่าน)

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
ระดับความสั่นสะเทือนเทียบเท่าที่ดา้ มมือจับซ้าย/ ขวา
ระดับความดันเสียงเทียบเท่าที่หูของผู้ใช้งาน
ระดับกาลังเสียงที่รับประกัน (LWA)

1.2/ 0.7 เมตร/วินาที²
76.1 เดซิเบลเอ
96 เดซิเบลเอ

อุปกรณ์อื่นๆ
สายสะพายบ่าชนิด OEM

Balance 35

ขนาดเครื่องจักร
ความกว้างการตัด
น้าหนักไม่รวมแบตเตอรี่

40 ซม./ 15.75 นิ้ว
3.8 กิโลกรัม/ 8.4 ปอนด์

ข้อมูลการขนส่ง
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)

1850 x 211 x 291 มม. / 72.8 x 8.3 x 11.5 นิ้ว

อุปกรณ์มาตรฐาน
537 27 57-05 สายสะพายแบบสมดุล 35 B
สายสะพายบ่าตามหลักการยศาสตร์ที่พัฒนาเฉพาะสาหรับใช้งานกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าที่ใช้แบตเตอรี่ ซึ่งจะ
กระจายน้าหนักที่เหมาะสมที่สุดระหว่างไหล่ อกและหลัง แผ่นรัดและแผ่นรองหลังกว้างช่วยลดการรับน้าหนัก
บริเวณส่วนบนของร่างกาย มีแผ่นรัดสะโพกซึ่งมีที่ต่อสาหรับเคลื่อนที่ ทาให้มีความคล่องตัวในการเคลือ่ นไหวของ
ร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแผ่นหลังของผู้ใช้งานอีกด้วย

579 29 40-01 หัวเอ็นตัดรุ่น T25B
หัวเอ็นตัดนีส้ ามารถหมุนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งทามาโดยเฉพาะกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
ที่ใช้แบตเตอรี่ ได้ถูกออกแบบมาอย่างพิเศษ เป็นระบบการปล่อยสายเอ็นตัดกึ่งอัตโนมัติซึ่งเรียกว่า
“ระบบล็อกและปล่อย (Tap’n Go) สายเอ็นตัดจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติเมื่อกดหัวเอ็นตัดลงไปที่พื้นดิน ซึ่ง
หมายความว่าผู้ใช้งานจะสามารถควบคุมให้ปล่อยสายเอ็นตัดได้ตามต้องการตลอดเวลาและสามารถปล่อยสายได้
ขณะที่กาลังใช้งานเครื่องอยู่ โดยที่ไม่จาเป็นต้องปิดเครื่องหรือปลดเครื่องออกจากสายสะพายบ่าขณะที่ปรับตั้ง
ระยะสายเอ็นตัด
578 44 49-01 ใบตัด 3 แฉก
สาหรับหญ้าหยาบหนา หรือขึ้นหนาแน่นมาก แต่ไม่เหมาะสาหรับตัดต้นไม้ เหมาะที่สุดสาหรับตัดพงหญ้า

อุปกรณ์เสริม
967 24 18-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi80
แบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด

966 73 03-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi110
แบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด

967 24 19-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi150
แบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด

966 77 59-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi520X
แบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออนขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด โดยที่ท่านจะทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่หยุดชั่วขณะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ สายรัดและเข็มขัดรัดสะโพกกว้างทาให้ทางานได้
อย่างสบายแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ใช้ได้ทั้งผู้ใช้งานที่มีความสูงมากหรือ
น้อย อะแดปเตอร์ของแบตเตอรีส่ ามารถใช้งานได้กับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ของฮุสวาน่าได้ทุกชนิด
966 77 60-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi940X
แบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออนขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด โดยที่ท่านจะทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่หยุดชั่วขณะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ สายรัดและเข็มขัดรัดสะโพกกว้างทาให้ทางานได้
อย่างสบายแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ใช้ได้ทั้งผู้ใช้งานที่มีความสูงมากหรือ
น้อย อะแดปเตอร์ของแบตเตอรีส่ ามารถใช้งานได้กับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ของฮุสวาน่าได้ทุกชนิด
967 33 56-31 แท่นชาร์จแบตเตอรี่
ทีช่ าร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กบั แบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยีย่ ม

966 73 05-01 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น QC 120
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม

966 73 06-01 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น QC 330
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรีล่ ิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม

579 29 40-01 หัวเอ็นตัดรุ่น T25B
หัวเอ็นตัดนีส้ ามารถหมุนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งทามาโดยเฉพาะกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าที่
ใช้แบตเตอรี่ ได้ถูกออกแบบมาอย่างพิเศษ เป็นระบบการปล่อยสายเอ็นตัดกึ่งอัตโนมัติซึ่งเรียกว่า “ระบบล็อกและ
ปล่อย (Tap’n Go) สายเอ็นตัดจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติเมื่อกดหัวเอ็นตัดลงไปที่พื้นดิน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานจะ
สามารถควบคุมให้ปล่อยสายเอ็นตัดได้ตามต้องการตลอดเวลาและสามารถปล่อยสายได้ขณะที่กาลังใช้งานเครื่องอยู่
โดยที่ไม่จาเป็นต้องปิดเครื่องหรือปลดเครื่องออกจากสายสะพายบ่าขณะที่ปรับตั้งระยะสายเอ็นตัด
587 83 40-01 แผ่นรัดสะโพกของสายสะพายหลังชุดแบตเตอรี่
แผ่นรัดสะโพกสาหรับสายสะพายแบตเตอรี่แบบแบ็คแพ็ค เพื่อความสะดวกและมีตาแหน่งท่าทางในการทางานที่
ผ่อนคลาย และช่วยลดแรงกดบนไหล่และแขนของท่าน
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