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Απόδοση επαγγελματικού επιπέδου και 

μεγάλη εμβέλεια με το νέο επαγγελματικό 

κονταροψάλιδο μπορντούρας με μπαταρία 

 

Η Husqvarna – ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στα προϊόντα δάσους, 

πάρκου και κήπου - διαθέτει στην κυκλοφορία ένα νέο κονταροψάλιδο 

μπορντούρας με μπαταρία, ειδικά κατασκευασμένο για επαγγελματίες 

χρήστες που θέλουν εξαιρετικές επιδόσεις κοπής, μεγάλη εμβέλεια και 

χωρίς άμεσες εκπομπές ρύπων. 

 

Το νέο Husqvarna 536LiHE3 είναι ένα επαγγελματικό κονταροψάλιδο 

μπορντούρας κατασκευασμένο για την αντιμετώπιση τόσο υψηλών όσο και 

χαμηλών εργασιών κοπής, με χαρακτηριστικά που αυξάνουν την 

παραγωγικότητα της εργασίας και τη συνολική απόδοση. 

 

Η επαγγελματική απόδοση και παραγωγικότητα επιτυγχάνεται με την 

ταχύτητα κοπής των 4000 τομών ανά λεπτό, η οποία είναι ηγετική στην 

αγορά. Αυτό σημαίνει ότι το νέο κονταροψάλιδο μπορντούρας με μπαταρία 

μπορεί έχει δυνατότητα κοπής ισοδύναμη με αυτή ενός επαγγελματικού 

ψαλιδιού μπορντούρας βενζίνης, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ενός 

καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας, χάρη στο χαμηλό θόρυβο και την 

απουσία άμεσων εκπομπών ρύπων. 

 

Όντας ένα προϊόν που κατασκευάστηκε για τους επαγγελματίες και τις 

απαιτητικές εργασίες τους, το 536LiHE3 είναι κατασκευασμένο για 

μακροχρόνια αντοχή. Αυτό το καθιστά αξιόπιστο, έτσι ώστε οι χρήστες να 

μην χρειάζεται να ανησυχούν για ξαφνικές διακοπές, όπως βλάβες και 

άσκοπη αδράνεια. 

 

Οι χαμηλές δονήσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας τού 536LiHE3 είναι ένα 

ακόμα εκπληκτικό πλεονέκτημα για τους χρήστες. Αυτό μεταφράζεται σε 

λιγότερη προσπάθεια από τον χρήστη κατά την κοπή των μπορντούρων, 

επιτρέποντάς του να εργάζεται για περισσότερη ώρα. 
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Product features that improved efficiency 

A long reach of up to 3.5 m (11.5 ft) enables easy cutting of different 

sized hedges, without the need for users to strain unnecessarily to 

trim the top of the hedge. A 55 cm (21.7 in) cutting deck also promotes 

efficiency when trimming, and can easily be adjusted to 8 different 

fixed steps with intervals of 15 degrees.  

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που βελτιώνουν την αποδοτικότητα 

Η μεγάλη εμβέλεια, έως και 3,5 μέτρα, επιτρέπει την εύκολη κοπή των 

διαφορετικού μεγέθους φρακτών, χωρίς να χρειάζεται από τους χειριστές 

να τεντώνονται για να κόψουν την κορυφή της μπορντούρας. Το πλάτος 

κοπής 55 εκατοστών ενισχύει την αποτελεσματικότητα κατά το κλάδεμα και 

μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε 8 διαφορετικά στάδια με διαστήματα των 

15 μοιρών. 

 

 

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι το 536LiHE3 μπορεί να ανταποκριθεί στην 

κοπή χαμηλών, ψηλών και βαθιών θάμνων χωρίς κόπο. Η μεγαλύτερη εμβέλεια 

μειώνει επίσης την ανάγκη για σκάλες, καθώς και την επιβάρυνση και το 

τέντωμα του χειριστή. 

 

 

Ρυθμίζοντας τη γωνία με τηλεχειρισμό, οι χρήστες έχουν ένα ασφαλές και 

βολικό τρόπο  να προσαρμόσουν τη γωνία του ψαλιδιού κοπής χωρίς την 

ανάγκη εργαλείων. Η απομακρυσμένη προσαρμογή σημαίνει, επίσης, ότι αυτό 

το κονταροψάλιδο μπορεί να προσφέρει απίστευτη ακρίβεια για την 

καλύτερη δυνατή κοπή όταν έχει να αντιμετωπίσει διάφορα ύψη 

μπορντούρας. Οι χρήστες είναι σε θέση να προσαρμόζουν γρήγορα την γωνία 

κοπής κατευθείαν από τη θέση που βρίσκονται, γεγονός που προσθέτει ένα 

επιπλέον πλεονέκτημα στην καλύτερη παραγωγικότητα. 

 

 

Για την απλοποίηση της μεταφοράς, όλη η πλακέτα κοπής τού 536LiHE3 

μπορεί να διπλώσει ομοιόμορφα κατά μήκος του σωλήνα, μειώνοντας 

σημαντικά τον χώρο που καταλαμβάνει το μπορντουροψάλιδο. 

 

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 
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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. 

 

 

 

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. 

 

 


