
Husqvarna 120iTK4 stånghäcksax kombinerar bensinprestanda helt utan direktutsläpp 
och med tyst drift. 120iTK4 är en teleskopisk stångprodukt, vilket innebär att du kan 
kombinera maskinens “kropp” med antingen en häcksax eller stångsåg. Detta gör den 
till ett mångsidigt och bekvämt verktyg för flera syften beroende på uppgiften. Utrustad 
med ett teleskoprör med upp till 4 m räckvidd och delad axel för enkel transport. 
Justerbart 7 vinklat klippaggregat för ett bekvämt klippläge vid skärning av sidor och 
häckar med olika höjder. 

Stängs av automatiskt 
Produkten stängs av automatiskt 
efter 60 sekunder på tomgång. Detta 
förlänger batteriets livslängd och 
minskar även risken för skador när 
maskinen lämnas utan uppsikt.  

Lätt och ergonomisk 
Modellerna i 100-serien har en 
kompakt, slimmad utformning för 
utmärkt ergonomi. Detta gör dem 
lätta och välbalanserade och ger ett 
bekvämt arbete i trädgården. 

Intuitiv knappsats 
Knappsats med på / av-knapp för 
säker och bekväm aktivering och 
savE™-funktion för längre körtid. LED-
återkoppling när produkten är aktiv. 

savE™ 
Välj mellan normal- eller savE™-läge, 
beroende på förhållandena, för 
maximal effekt eller maximal körtid. 
Oavsett vilket får du alltid perfekt 
resultat. 

HUSQVARNA 120iTK4-H 



EGENSKAPER
• Välj savE™-läge för maximal drifttid 

• Knappsats med på / av-knapp för säker och bekväm aktivering och 
savE™-funktion för längre körtid. 

• Lätt och ergonomisk 

• Stängs av automatiskt efter 60 sekunder på tomgång 

• 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, 

professionell användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.

• Teleskopstång för snabb justering av klipphöjden 

• Låg ljudnivå 

• Ledade klippaggregat justerbara i 7 vinklar för bekväm 
positionering. 

• Split the product in half for easy transportation and storage. 

Tekniska specifikationer

BATTERI

Batterikapacitet 2.0 Ah 
Batteriladdare modell namn QC 80,80W /220V 
Batterityp Li-Ion 
Batterispänning 36 V
Antal batterier som inkluderas 1 

KAPACITET 

Klipphastighet 2800 snitt/min
Tandspalt 20 mm

MÅTT

Article gross weight 7000 g
Produktens nettovikt 5400 g
Full längd, inklusive skärutrustning 287 cm
Knivlängd 500 cm
Rekommenderad maximal grendiameter 15 mm
Vikt utan batteri 4.525 kg

MOTOR

Utväxling 13.8 
Motortyp PMDC (2-borstmotor) 

UTRUSTNING

Drivväxelvinkel 0 ° 

SMÖRJMEDEL

Bränsletyp Battery 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 185 mm
Packaging length 1400 mm
Packaging volume 56.98 dm³
Packaging width 220 mm
Pallager 12 
Quantity in Master pack 1 

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 94 dB(A)
Ljudemissionsmått 91.32 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 81.3 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 1.223 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 1.223 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag 1.223 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, ihopfällt 1.223 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 0.816 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, utdraget 0.816 m/s²

TILLBEHÖR



HUSQVARNA STÅNGSÅG 
529 35 19-01

BATTERI BLI10 
967 09 16-01

HÄCKSAX HA110/24 
529 35 19-02

HJÄLM CLASSIC 
580 75 43-01

BATTERIVÄSKA 
585 37 18-01

BATTERI BLI20 
967 09 17-01

SKYDDSGLASÖGON, SUN X 
544 96 37-03

BATTERILADDARE QC250 
967 97 01-01

BATTERI BLI30 
967 93 77-01

SKYDDSGLASÖGON, CLEAR X 
544 96 37-01


