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Nå högre höjder med nya batteridrivna
stånghäcksaxen från STIHL
Snart lanseras ett efterlängtat tillskott anpassat till STIHLs Compact batterisystem – den
lätta stånghäcksaxen HLA 56. Stånghäcksaxen är utvecklad för villaträdgården med höga
eller låga häckar och buskage som kan klippas utan att man behöver stå på en stege eller
böja sig. HLA 56 är både tystlåten och lätthanterlig eftersom den inte är beroende av
elkabel.
HLA 56 har ett delbart riggrör och en total längd på 210 cm. Den kan justeras i sju olika
positioner från -45 grader till +90 grader, helt utan verktyg och är enkel att hantera i flera
lägen. Dessutom kan den plockas isär vilket gör den smidig att transportera och förvara,
också där det är ont om plats.
HLA 56 har en 45 centimeter lång, dubbelsidig kniv och inbyggt skärskydd i droppdesign som
för in grenarna mot kniven. Kniven arbetar med hög hastighet, vilket ger ett perfekt resultat
också vid högre belastning.
Trots häcksaxens längd och flertalet funktioner är den ergonomiskt utformad och bekväm
att hantera i vilken position som helst, vertikalt som horisontellt. Och den väger inte mer än
3,8 kilo utan batteri.
– Det unika med den här häcksaxen är möjligheten att arbeta både högt och lågt utan större
ansträngning, knivbalken som går att ställa i olika lägen och skulle maskinens längd ändå inte
räcka till så finns det ett förlängningsrör, säger Mats Gustafsson, nordisk produktchef på
STIHL.
STIHL Compact System gör det möjligt att använda ett och samma batteri till flera maskiner.
Inom batteriserien finns bland annat lövblås, grästrimmer, motorsåg och gräsklippare.
HLA 56 finns i lager från och med vecka 11.
STIHL HLA 56
Motor: DC-motor
Märkspänning: 36 V
Vikt: 3,8 kg
Längd: 210 cm
Knivlängd: 45 cm
Ljudtrycksnivå: 76 [dB(A)]
Ljudeffektnivå: 87 [dB(A)]
Vibration höger/vänster: 1,5/1,5 m/s2
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Gustafsson, nordisk produktchef STIHL, 0302-248 00, mats.gustafsson@stihl.se
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STIHL utvecklar och tillverkar verktyg till trädgård, skogsbruk och landskapsunderhåll.
Produkterna säljs endast via den servande fackhandeln med över 400 specialiserade butiker i
Sverige. Det nordiska huvudkontoret ligger i Stenkullen utanför Göteborg. 2017 omsatte
STIHL 3,8 miljarder euro. Koncernen har närmare 16 000 medarbetare i ca 140 länder. Läs
mer på www.stihl.se.

