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Om Husqvarna Group
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för utomhusbruk och erbjuder innovativa lösningar för skogs-, park- och 
trädgårdsskötsel. Produkterna inkluderar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och riders. koncernen är även ledande i 
Europa inom bevattningsprodukter för trädgård och en global ledare inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg- och stenindustrin. 
Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah 
och Diamant Boart via fack- och detaljhandeln, till konsument och yrkesverksamma i mer än 100 länder. Nettoomsättningen under 2019 
uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 anställda i 40 länder.

Med Husqvarna T540i XP® och Husqvarna 540i XP® sätter Husqvarna en 
helt ny standard när det kommer till batteridrivna motorsågar. Sågarna 
har designats och utvecklats tillsammans med professionella arborister 
och har ett optimerat system för att öka batteriprestandan.

Husqvarna T540i XP® och Husqvarna 540i XP® har en helt ny grunddesign 
och är utvecklade för professionella användare. När de används med det nya 
batteriet BLi200X (T540i XP®) eller Husqvarna BLi300 (540i XP®) har dessa 
sågar samma kapacitet som bensindrivna motorsågar i 40cc-klass, vilket 
gör dem idealiska för röjning och mindre avverkningar. Med det helt nya och 
omarbetade systemet har kraften ökat med mer än 30 procent jämfört med de 
batteridrivna motorsågar som Husqvarna fram tills nu har haft i sitt sortiment. 
Detta öppnar upp för nya användningsområden som tidigare har varit möjliga 
endast för bensindrivna motorsågar.
   Tack vare Husqvarnas batteriteknik och den senaste X-Cut-kedjan SP21G, 
erbjuder T540i XP® kapacitet för att kapa tjocka stammar och grenar samtidigt 
som den är snabb och smidig för att hantera även mindre uppgifter. 540i XP® 
har samma kraft och är den perfekta allroundsagen för alla typer av markarbeten.
   – Det här är den mest spännande batterilanseringen som vi har gjort på 
många år och jag är övertygad om att dessa motorsågar kommer att vara 
banbrytande. T540i XP® och 540i XP® är konstruerade för att ha hög kapacitet 
samtidigt som de är bekväma att hantera för användaren. Batterikraften kom-
pletteras med manövrerbarhet, ergonomi och ett användarvänligt gränssnitt, 
berättar Andreas Rangert, vice vd för Tree Professional unit på Husqvarna.
   Skogs- och parkproffs kan arbeta såväl 20 meter upp i luften som från en 
skylift eller på marken och detta gör att de behöver en maskin som är mång-
sidig och enkel att hantera. De nya motorsågarna har ett avancerat och användar-
vänligt gränssnitt för att snabbt och enkelt kunna hålla koll på maskinen. Sågarna 
är också välbalanserade för att ge den manövrerbarhet som krävs vid svåra 
kapningar. Batteristatusen är lätt att se genom det nyutvecklade och intuitiva 
gränssnittet och motorsågarna kan startas och stängas av med ett enkelt 
knapptryck. Att slippa utsläpp är en av fördelarna med en batteridriven motor-
såg och användaren utsätts även för lägre buller och mindre vibrationer jämfört 
med bensindrivna sågar. Allt det här ger mindre belastning på kroppen. 
   Endast premiummaterial och extra hållbara komponenter har använts, något 
som gör de nya sågarna riktigt robusta. Motorsågarna har IPX4-klassificering, 
vilket innebär att de fungerar utmärkt även i tufft väder.
   Husqvarna T540i XP® kommer att finnas tillgänglig från vecka 6 och 
Husqvarna 540i XP® kommer att finnas tillgänglig senare i vår. Rekommenderat 
pris för Husqvarna T540i XP® och Husqvarna 540i XP® inklusive svärd och 
kedja är 7 490 kronor styck. 

Husqvarna lanserar nya batteridrivna motorsågar 
– sätter ny standard för kraft och prestanda

Nya T540i XP® har kapacitet för att kapa tjocka stammar 
och grenar samtidigt som den är snabb och smidig för att 
hantera även mindre uppgifter.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tom Löfgren, Husqvarna, 036-14 73 80, tom.lofgren@husqvarnagroup.com
eller Caroline Brander, PerPR, 076 27 46 919, caroline@perpr.se

Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.

Nya Husqvarna 540i XP® har samma kapacitet som bensindrivna 
motorsågar i 40cc-klass och är den perfekta allroundsagen för 
alla typer av markarbeten.


