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Καινοτόμα και ευέλικτη ζώνη μπαταρίας 

από τη Husqvarna 

 

Σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες στη Φροντίδας 

Πρασίνου, η νέα ζώνη για μπαταρίες FLEXI της Husqvarna σημαίνει 

λιγότερος χρόνος αδράνειας και αυξημένη αποδοτικότητα στην εργασία. 

Είτε με βροχή είτε με λιακάδα, η μπαταρία θα κρατήσει μέχρι να 

ολοκληρώσετε την εργασία σας. 

 

Η ζώνη για μπαταρίες FLEXI θα είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις. Η μία 

έκδοση επιτρέπει στους χρήστες να συνδεθούν με τα προϊόντα  Husqvarna 

μέσω ενός μετασχηματιστή μπαταρίας χαμηλού βάρους, ενώ η άλλη έκδοση 

είναι φιλική στη μεταφορά, με τη δυνατότητα να μεταφέρει μία έως τρεις 

εφεδρικές μπαταρίες. 

 

Όχι άλλες ανεπιθύμητες διακοπές 

Οι επαγγελματίες στη φροντίδα χώρων πρασίνου συχνά περνούν μία ολόκληρη 

εργάσιμη ημέρα στον χώρο εργασίας τους χωρίς να έχουν πρόσβαση σε 

πρίζες για φόρτιση. Η παραγωγικότητα και η διάρκεια λειτουργίας είναι ο 

πιο σημαντικός παράγοντας για αυτούς και, αφού η ζώνη για μπαταρίες 

FLEXI μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας για εφεδρικές μπαταρίες, οι 

χρήστες μπορούν να συνεχίσουν έως ότου η ολοκληρωθεί η εργασία τους. 

Αυτό παίζει ρόλο στη μείωση ανεπιθύμητων διακοπών λειτουργίας ή 

περιόδων αδράνειας. 

 

«Κατά τη διάρκεια κάθε εργασίας, η πίεση στο σώμα των χειριστών θα 

πρέπει να ελαχιστοποιείται, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στη 

βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της εργασίας», λέει η Anna Annvik, 

Global Product Manager για τα Προϊόντα Χειρός Μπαταρίας της Husqvarna. 

«Κατά τη χρήση της ζώνης για μπαταρίες FLEXI με τον αντάπτορα προϊόντος 

που επισυνάπτεται, ο χειριστής μπορεί να μεταφέρει 1,5 κιλό από το 

προϊόν στο ισχίο. Δεδομένου ότι έχουμε περισσότερη δύναμη στα πόδια μας 

από ότι στα χέρια μας, αυτό καθιστά ευκολότερη την εργασία με ένα 

ψαλίδι μπορντούρας, για παράδειγμα, και βελτιώνει την απόδοση». 
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Σχεδιασμένο για την άνεση του χρήστη 

Η εργονομία είναι ένας βασικός παράγοντας για τη διάταξη και το 

σχεδιασμό της ζώνης. Η ζώνη για μπαταρίες FLEXI θα πρέπει να λειτουργεί 

ως προέκταση του σώματος, με υλικά υψηλής ποιότητας που διαρκούν, ακόμη 

και στην αντιμετώπιση σκληρών και απαιτητικών συνθηκών. 

 

Για να είναι το προϊόν απλό στη χρήση, μία εύκολα ρυθμιζόμενη λαβή με 

το χέρι για το μέγεθος της μέσης είναι ενσωματωμένη στο προϊόν. Επίσης, 

και οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες λήφθηκαν υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό των θυλάκων της μπαταρίας, έτσι ώστε να είναι εύκολο να 

αντικατασταθούν οι μπαταρίες χωρίς να έχει σημασία ποιο χέρι 

χρησιμοποιείται. 

 

Το σύστημα αιώρησης της ζώνης έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλά 

για πολλές διαφορετικές εργασίες, με ένα ευέλικτο σύστημα αιώρησης να 

δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν την καλύτερη θέση για 

τις μπαταρίες τους. Το ευέλικτο σύστημα αιώρησης ανοίγει για να 

προσθέσετε τσέπες για αξεσουάρ, όπως ένα επιπλέον εργαλείο χειρός, μια 

μεσινέζα ή προστατευτικά γυαλιά, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με τον 

τρόπο αυτό, η ζώνη για μπαταρίες FLEXI μπορεί να βελτιστοποιηθεί για 

τις συγκεκριμένες ανάγκες σας κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

 

Αύξηση της παραγωγικότητας 

Ο αντάπτορας της ζώνης για μπαταρίες FLEXI λειτουργεί με όλα τα 

προϊόντα Husqvarna που χρησιμοποιούν μπαταρίες της σειράς BLi. Η αλλαγή 

από προϊόν σε προϊόν είναι γρήγορη και απλή – μόνο με τη σύνδεση ή 

αποσύνδεση του αντάπτορα για εναλλαγή μεταξύ των προϊόντων. 

 

 

 

Η ζώνη για μπαταρίες FLEXI θα είναι διαθέσιμη από το φθινόπωρο του 

2017.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

 Margaretha Finnstedt – Director of Public Relations and Communication, Husqvarna 

 Mobile: +46 70 678 61 58 

 Mail: margaretha.finnstedt@husqvarnagroup.com 

 

 

Σχετικά με τη Husqvarna 

Η Husqvarna είναι ένα εμπορικό σήμα του Ομίλου Husqvarna. Από το 1689, η Husqvarna έχει 

κατασκευάσει προϊόντα υψηλής απόδοσης και παρέδωσε καινοτομίες που άλλαξαν τη βιομηχανία, 

όπως τον αντι-κραδασμό και το αυτόματο φρένο αλυσίδας για τα αλυσοπρίονα, καθώς και το 

πρώτο εμπορικό ρομποτικό χλοοκοπτικό στον κόσμο. Σήμερα, η Husqvarna προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα προϊόντων υψηλής απόδοσης και κατασκευής για το πάρκο, το δάσος και τον κήπο και 

αντιπροσωπεύει την τεχνολογική ηγεσία στους εξής τομείς: αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, 

χλοοκοπτικά τρακτέρ και ρομποτικά χορτοκοπτικά. Τα προϊόντα Husqvarna πωλούνται σε 

περισσότερες από 100 χώρες, κυρίως μέσω επιλεγμένων καταστημάτων. 
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Όμιλος Husqvarna 

Ο Όμιλος Husqvarna είναι ο παγκόσμιος ηγέτης παραγωγής μηχανημάτων για υπαίθρια χρήση, 

συμπεριλαμβάνοντας αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, ρομποτικά χλοοκοπτικά και τρακτέρ κήπου. Ο 

Όμιλος είναι, επίσης, ο ηγέτης προϊόντων ποτίσματος κήπου στην Ευρώπη, και κατέχει 

ηγετική θέση παγκοσμίως στον εξοπλισμό κοπής και εργαλείων διαμαντιών για την 

κατασκευαστική βιομηχανία και την βιομηχανία πέτρας. Τα προϊόντα και οι λύσεις του Ομίλου 

πωλούνται από τις μάρκες όπως Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, 

Flymo, Zenoah και Diamant Boart μέσω αντιπροσώπων και εμπόρων λιανικής πώλησης σε 

τελικούς καταναλωτές σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι καθαρές πωλήσεις το 2015 ανήλθαν 

σε 33 δισεκατομμύρια SEK (σουηδική κορώνα) και η ομάδα είχε περισσότερους από 14.000 

εργαζόμενους σε 40 χώρες. 

 

 


