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READY WHEN YOU ARE
A Husqvarna erdőkbe, parkokba és kertekbe szánt termékei az ember és a gép
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kapcsolatból, akik mindennap használják a gépeinket a táj alakítására, és akiknek
komoly gépre van szükségük a komoly munka elvégzéséhez.
Ahol a helyzet bekeményedik, a Husqvarna gépek még keményebbek lesznek.
Ahol a munka nehezebb, a gépeink könnyebbek, kényelmesebben kezelhetők,
és könnyebben használhatók. Ahol magasabbra kell elérni, segítünk magasabbra
törni. Feladatunk, hogy segítsünk Önnek megszerezni mindazt, amire szüksége
van ahhoz, hogy minden eddiginél gyorsabban, könnyebben és biztonságosabban
végezze el a feladatát.
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A BENZINMOTOROK
TELJESÍTMÉNYE
�
�
AZ AKKUMULÁTOROK
KÉNYELME

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

Amit Ön kap
– és ahogyan mi tesszük
Könnyű használat
Praktikus billentyűzet: A Husqvarna akkumulátoros
gépei könnyen indíthatók és használhatók a praktikus
nyomógomboknak és a gép állapotát jelző LED-eknek
köszönhetően.

Nem zavaró
Alacsony zajszint – a csendes motor kényelmes munkakörnyezetet biztosít és a szomszédokat sem zavarja.

Maximális üzemidő
A Husqvarna valamennyi hordozható terméke
rendelkezik a savE™ akkumulátorkímélő üzemmóddal,
amelyre akkor lehet átkapcsolni, ha maximalizálni
szeretné az üzemidőt.

Forgó irányváltoztatás
Az akkumulátoros fűkaszáink vágófejei mindkét irányba
tudnak forogni. Ez az intelligens funkció lehetővé teszi,
hogy elirányítsa a levágott füvet a burkolt felületekről
és ne kelljen takarítani a munka elvégzése után.

Nagy teljesítmény
A szénkefe nélküli villanymotorok az alacsony fordulatszámtól kezdve állandóan nagy nyomatékot adnak le,
ami elég a legtöbb megerőltető feladathoz. A motorok
tokozva vannak, és karbantartásmentesre tervezték őket.

Azonos akkumulátor minden gépben*

A Husqvarna akkumulátoros gépeiben megtalálható mindaz az erő, teljesítmény
és praktikus konstrukció, amely elvárható a Husqvarnától. Rendkívül hatékony
kézi gépek választéka, amelyek erőteljes 36 V-os lítium-ion akkumulátorról
működnek. A zajszint, a vibráció és a karbantartási igény jelentősen kisebb,
a karbantartásigény minimális, és károsanyag-kibocsátás sincs. Emellett át is
teheti az akkumulátorokat az egyik gépből a másikba, és folytathatja a munkát.

Valamennyi akkumulátoros kézi Husqvarna termékben
ugyanaz a tartós, 36 V-os lítium-ion akkumulátor található, így könnyen lehet cserélni az akkumulátort a gépek
között. A töltés rendkívül gyors, ezáltal az akkumulátor
akár ebédszünetben feltölthető.

Nem terheli a környzetet
Nincs benzin, nincs füst, nincs károsanyag – még beltérben is használható. És a benzintartály feltöltése sem jár
kiadással.

* Akkumulátoros láncfűrészek mindig a BLi150-nel vagy nagyobb teljesítményűvel.
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LOMBFÚVÓK

HUSQVARNA AKKUMULÁTOROS
GÉPEK – CSENDES ÉS ERŐTELJES
A Husqvarna lítium-ion akkumulátorokat úgy tervezték, hogy a teljes kisülésig
maximális teljesítményt adjanak le. Ellenállnak a durva bánásmódnak és a
nagy igénybevételnek, és akár 1500-szor is újratölthetők. A hűtőrendszer és
a beépített elektronika védi az akkumulátorokat a túltöltéstől, a mélykisüléstől
és a túl magas hőmérséklettől. Azt is lehetővé teszi, hogy az akkumulátort
bármikor a töltőre lehessen csatlakoztatni és le lehessen választani róla.

A járdák és a burkolt felületek
lombtalanítása hallásvédő nélkül
A Husqvarna akkumulátoros lombfúvók a kapható legcsendesebbek: erőteljesek és jól kiegyensúlyozottak, és hatékonyan takarítják
el a faleveleket, törmeléket és szemetet, akár zajra érzékeny vagy
környezetvédelmi korlátozás alá eső területen is. Ideálisan használhatók mind kültérben, mind beltérben: arénákban, játszóterekben,
garázsokban és csűrökben.

A Husqvarna háton hordható akkumulátorokat
úgy tervezték, hogy a kapható legkényelmesebbek
legyenek. Teljesítménye körülbelül 10-szerese a
beépített akkumulátorénak, ami több munkaidőt
biztosít az egyes töltések között.

LÁNCFŰRÉSZEK

Gallyazás és darabolás
károsanyag-kibocsátás nélkül

A Husqvarna akkumulátoros termékcsalád többféle különböző töltőt
tartalmaz: gyorstöltőt, normál töltőt és autós töltőt, valamint egy
12 V-os invertert, amely segítségével normál ólomsavas akkumulátorról is feltölthető. Eldöntheti, hogy melyik töltő felel meg a legjobban
a munkamódszerének és a kívánt töltési idejének.

Az erőteljes és csendes Husqvarna akkumulátoros láncfűrészek külön
változatban kaphatók a professzionális faápolási szakemberek
és erdészek, valamint a háztartási felhasználók számára.
Az erőteljes, szénkefe nélküli villanymotor, a nagy
láncsebesség és a kényelmes használat a benzines
láncfűrészek kiváló alternatívájává teszi őket.

FŰKASZÁK
SÖVÉNYVÁGÓK

Sövényvágás a szomszédok zavarása nélkül
A Husqvarna akkumulátoros sövényvágók csendes, könnyű termékek, amelyek teljesítménye megegyezik a benzines sövényvágókéval. Professzionális és háztartási
használatra szánt változatban is kaphatók. Az erőteljes motorok, a hosszú vágókések, a nagy vágási sebesség és a professzionális modelleken található, elforgatható
hátsó fogantyú a legjobb munkapozíciót és eredményeket biztosítja.

Fűkaszálás és bozótvágás
üzemeltetési költségek nélkül
A Husqvarna akkumulátoros fűkaszák erőteljes, könnyű és jól
kiegyensúlyozott termékek, amelyek külön változatban kaphatók
professzionális és haztartási használatra. Szénkefe nélküli motorokat
tartalmaznak, amelyek nyomatéka elég nagy a fűnyíró kések számára,
valamint a fogantyúi tervezésekor a legjobb munkapozíciót tartották
szem előtt. Még a fűkasza fej forgási iránya is változtatható, nehogy
a levágott fű a járdán maradjon!

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK
FŰNYÍRÁS

Fűnyírás vezetékek és benzin nélkül
A Husqvarna hagyományos akkumulátoros fűnyíró csendes, kényelmes,
fűgyűjtős gép a közepes méretű pázsitok számára. Az akkumulátoros
fűnyírók között megtalálhatók a zseniális Husqvarna Automower®
robotfűnyírók és a világ legcsendesebb ráülős fűnyírója, a Husqvarna
akkumulátoros Rider

Erdészeti tisztítás és faápolás túlzott erőfeszítés nélkül
A Husqvarna akkumulátoros magassági ágvágók erőteljes, könnyű és jól
kiegyensúlyozott, professzionális használatra szánt termékek, amelyek
teljesítménye megegyezik a benzines vágószáras fűrészekével.
A teleszkópos magassági ágvágók kategóriaelső elérést biztosítanak,
míg a rövid, hurkos fogantyúval ellátott tisztítófűrész egyszerre használható faápolásra és gyümölcsfák metszésére. A rövid 536LiPX tisztítófűrész valódi innovációt jelent a piacon. Az állítható irányú láncvezető igazi
erdészeti tisztítófűrésszé teszi.
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ÜZEMIDŐ EGY FELTÖLTÉSSEL

AKKUMULÁTOR

536LiHD60X/536LiHD70X

536LiB/536LiBX

T536Li XP®

536LiPX

536LiP4

536LiPT5

KÖNNYŰ

536LiLX/536LiRX
NEHÉZ

KÖNNYŰ

NEHÉZ

KÖNNYŰ

NEHÉZ

536Li XP®
ÁCSMUNKA

GALLYAZÁS

DARABOLÁS

GALLYAZÁS

TISZTÍTÁS

GALLYAZÁS

GALLYAZÁS

BLi80

40 min

20 min

55 min

25 min

15 min

10 min

—

—

—

—

—

—

—

BLi150

80 min

40 min

100 min

50 min

30 min

20 min

180 min

60 min

30 min

120 min

60 min

90 min

90 min

BLi520X

4,5 h

2h

5,5 h

3h

1,5 h

1h

10 h

3,5 h

1,5 h

6,5 h

3,5 h

5h

5h

BLi940X

8h

4h

10 h

5h

3h

2h

18 h

6h

3h

12 h

6h

9h

9h

A működési idő a munkaidőnek felel meg, és beletartozik a tényleges működés, a karbantartás és az alapvető műveletekhez szükséges mozgás/mászás.

TÖLTÉSI IDŐ KÜLÖNBÖZŐ AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK ESETÉN

QC80F

TÖLTÖTTSÉGI SZINT

TÖLTÖTTSÉGI SZINT

TÖLTÖTTSÉGI SZINT

TÖLTÖTTSÉGI SZINT

80%

80%

100%

QC80

100%

QC120

100%

QC330

80%

A teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje négy változótól függ: az akkumulátor teljesítményétől,
az akkumulátort használó géptől, a vágás/fűnyírás nehézségi fokától és a környezeti hőmérséklettől.
A grafikonon leolvasható a Husqvarna akkumulátoros berendezéstől különféle munkakörülmények
esetén elvárható üzemidő.
Teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje az akkumulátor kapacitásától és a használt töltőtől függ.
A töltési idő sok esetben rövidebb, mint az üzemidő. Ez azt jelenti, hogy két akkumulátorral folyamatosan lehet dolgozni úgy, hogy az egyik a gépet működteti, a másik pedig töltődik. A grafikon a becsült
töltési időket mutatja az akkumulátorok és töltők különböző kombinációi esetén.

AKKUMULÁTOR

100%

MENNYI IDEIG TART
AZ AKKUMULÁTOR ÜZEMIDEJE?

80%
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BLi80

20 min

45 min

40 min

50 min

50 min

70 min

50 min

70 min

BLi150

35 min

50 min

85 min

95 min

110 min

140 min

110 min

140 min

BLi520X

1,5 h

130 min

—

—

7h

7,5 h

7h

7,5 h

BLi940X

3,5 h

4h

—

—

13 h

13,5 h

13 h

13,5 h

9

10

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

TELJES IDEJŰ HASZNÁLAT
Nagyszerű hír az olyan szakem
berek számára, akik teljes időben
használnak ehhez hasonló gépeket. A Husqvarna olyan szénkefe
nélküli motorokkal rendelkezik,
amelyek egy erőteljes benzinmotor erejét nyújtják a füst és a vibráció kivételével. Valamennyi gép
ugyanolyan típusú akkumulátort
használ, így egyszerűen betehet
egyet, amelyik teljesen fel
van töltve.

RÉSZIDEJŰ HASZNÁLAT
ÚJ

HUSQVARNA 536Li XP®
Tökéletes építési vállalkozók, ácsok és más
szakemberek számára. Nagyteljesítményű
fűrész lítium-ion akkumulátorral.
36 V, vezetőlemez: 25–35 cm, 2,6 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
savE™ a maximális üzemidőért.
14", 966 72 91-14

HUSQVARNA T536Li XP®
Nagyteljesítményű, egykezes fűrész lítium-ion
akkumulátorral, az erdészek számára
optimalizálva. Nagyon könnyen használható,
nagyon nagy láncsebesség.

HUSQVARNA 536LiPX
Professzionális fűrész tisztítási és metszési
munkákhoz. Kiváló teljesítmény és egyensúly,
nagyon kis üzemeltetési költség. lítium-ion
akkumulátor.

36 V, vezetőlemez: 25–35 cm, 2,4 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
savE™ a maximális üzemidőért.

36 V, vezetőlemez: 25-30 cm, 3,1 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
Hossz: 180 cm. savE™ a maximális üzemidő
érdekében.

12", 966 72 92-12

A mai Husqvarna akkumulátoros
motorok teljesítménye megegyezik
az erőteljes benzinmotoréval,
viszont nincs füst és kisebb a vibráció. Az akkumulátorok minden
gépben azonosak: egyszerűen ki
lehet cserélni őket egy feltöltöttre,
amikor itt az ideje. Mindez ideálissá teszi ezeket a termékeket
olyan pázsit- és kertgondozási
szakemberek számára, akiknek
mérsékelt és gyakori használatra
kell gép.

HUSQVARNA 436Li
Ácsok, gyümölcskertészek és más igényes
felhasználók részére. Szerszám nélküli, könnyű
és nagyon könnyen használható, lítium-ion
akkumulátorral.

HUSQVARNA 436LiB
Könnyű lombfúvó automatikus sebességtartással,
azonnali indítással és teljesítményfokozó
üzemmóddal. Könnyen használható és csendes
a lítium-ion technológiának köszönhetően.

36 V, vezetőlemez: 25 cm, 2,7 kg akkumulátor
nélkül. Láncsebesség: 15 m/s. savE™ a maximális
üzemidőért.

36 V, 81 dB(A), 12.5 m³/min, 46 m/s, 2,4 kg
akkumulátor nélkül. Sebességtartó automatika
és teljesítményfokozó üzemmód.

966 72 90-12

967 25 24-02

HUSQVARNA 136Li
Könnyű, kényelmes fűrész lítium-ion akkumulátorral. Szerszám nélküli, könnyű indítás az intuitív
billentyűzettel.

HUSQVARNA 136LiL
Könnyű, kényelmes fűkasza háztartási
használatra. Csendes működés a lítium-ion
akkumulátornak köszönhetően. Nagyszerűen
használható pázsitszegéLyek nyírására.

967 34 10-12

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA 536LiPT5
Szakemberek számára készült robusztus
magassági ágvágó teleszkópos szárral a
maximális elérés érdekében. Könnyű és
nagyteljesítményű.

HUSQVARNA 536LiP4
Robusztus magassági ágvágó professzionális
felhasználók számára. Könnyű és jól kiegyen
súlyozott, nagy láncsebességgel és lítium-ion
akkumulátorral.

HUSQVARNA 536LiRX
Professzionális felhasználók számára. Nagyteljesítményű fűkasza nagyszerű ergonómiával és 2
irányba forgó vágófejjel. Fűnyíró kés mellékelve.
lítium-ion akkumulátor.

HUSQVARNA 536LiLX
Professzionális felhasználók számára. Nagyteljesítményű fűkasza kör alakú fogantyúval és
2 irányba forgó damilfejjel. lítium-ion akkumulátor.
Kiegészítőként rendelhető fűnyíró kés.

36 V, vezetőlemez: 25-30 cm, 5,0 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
Hossz: 400 cm. savE™ a maximális üzemidő
érdekében. Teleszkópos.

36 V, vezetőlemez: 25-30 cm, 3,4 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
Hossz: 250 cm. savE™ a maximális üzemidő
érdekében.

36 V, 3,8 kg akkumulátor nélkül. savE™ a
maximális üzemidőért, két irányba forgó damilfej,
3 ágú fűnyíró kés és Balance 35 B heveder.

36 V, 3,0 kg akkumulátor nélkül. savE™ a
maximális üzemidőért, két irányba forgó fűnyíró
szál, állítható fogantyú.

967 32 67-11

967 32 68-11

967 34 13-10

967 34 11-10

ALKALMI HASZNÁLAT
Az otthoni használatra tervezett
Husqvarna akkumulátoros termékek erőteljes választéka. Csendes,
kényelmes és könnyen használható, mégis meglepően erőteljes.
Egyáltalán nincs indítózsinór és
kipufogógáz, valamint karbantartást sem igényel. Hosszú üzemidő
a savE™ üzemmóddal és 36 V-os
lítium-ion akkumulátorral rendelkező, hatékony motoroknak
köszönhetően (a Rider Battery
kivételével).

36 V, vezetőlemez: 30 cm, 3,0 kg akkumulátor
nélkül. Láncsebesség: 12 m/s. savE™ a maximális
üzemidőért.
967 27 66-12

36 V, 3,1 kg akkumulátor nélkül, savE™ a
maximális üzemidőért, teleszkópos nyél,
állítható fogantyú.

125 Ah, 3 × 12 V, 90 perc üzemidő a pázsit
állapotától függően. Vágási szélessége 85 cm.

36 V, 3,8 kg akkumulátor nélkül, vágókés hossza:
60 cm. savE™ a maximális üzemidőért,
elforgatható hátsó fogantyú.
966 72 94-02

ÚJ

   967 18 70-01

HUSQVARNA 536LiB
Ez a könnyű, erőteljes lombfúvó jól ki van
egyensúlyozva a kiváló kényelem és a hosszú
műszakok érdekében. Csendes, köszönhetően
a ventilátor konstrukciójának és a lítium-ion
akkumulátornak. A válpánt tartozék.

36 V, 3,1 kg akkumulátor nélkül, vágókés hossza:
45 cm. savE™ a maximális üzemidőért.
967 19 37-11, benne: BLi80 és QC80.

967 27 64-11

HUSQVARNA AKKUMULÁTOR OS RIDER
Az első akkumulátoros vezethető fűnyírónk. Zéró
emisszió és kis zajszint a szomszédok nyugalma
érdekében. Akár 90 perc üzemidő.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Professzionális használatra; erőteljes és tartós
lítium-ion akkumulátorral. 60 cm kétoldalas
vágórész és kényelmes, elforgatható hátsó
fogantyú.

HUSQVARNA 136LiHD45
Ideális a kis- és közepes méretű sövényekhez.
Könnyen használható, kis súlyú és a lítium-ion
technológia drasztikusan csökkenti a zajszintet.

HUSQVARNA LC 141Li
Kényelmes, akkumulátoros fűnyíró ház körüli
munkákhoz. Nincs szükség folyékony
tüzelőanyagra vagy zsinórra. Könnyen indítható.
Nagyszerű manőverező képesség a kompakt
vágóasztalnak köszönhetően.
36 V, 20 perc üzemidő a pázsit állapotától függően,
fűgyűjtés / hátsó fűkidobás. Vágási szélesség:
41 cm, vágási magasság: 25–70 mm. Tolható.
967 62 84-01

36 V, 82 dB(A) 12,8 m³/perc, 48 m/s, 2,4 kg
akkumulátor nélkül, Sebességtartó automatika
és teljesítményfokozó üzemmód.
967 62 83-01

= Amennyiben extrém időjárási körülmények között használja a gépet, az átmeneti funkcióvesztést okozhat. A töltők kizárólag beltéren használhatók.

TARTOZÉKOK
1. HUSQVARNA BLi150 / BLi110 / BLi80 / BLi60
A lítium-ion akkumulátorok felülmúlhatatlanul
tartós teljesítményt nyújtanak. 4,2 /3,0 / 2,1 /1,6
Ah, 1,3 / 1,3/0,8 /0,8 kg. Töltési idő: 35 /20 /
20 /17 perc (BLi150: 80 % a QC330 esetén).

1

BLi150, 967 24 19-01
BLi110, 966 73 03-01
BLi80, 967 24 18-01

6

BLi60, 967 24 18-01
2. HUSQVARNA BLi940X / BLi520X
Robusztus és erőteljes, háton hordozható
akkumulátor állítható hevederrel. 26,1 / 14,4 Ah,
7,9 / 7,1 kg. Töltési idő: 195 / 110 perc (80 % a
QC330 esetén).

2

BLi940X, 966 77 60-01

ÚJ

BLi520X, 966 77 59-01

3. HUSQVARNA QC330 / QC120
330 / 120 W. Töltő a Husqvarna akkumulátoros
termékek gyors feltöltéséhez.
QC330, 966 73 06-01
QC120, 966 73 05-01
4. HUSQVARNA QC80 – ÚJ
80W. 230 V-os töltő az összes Husqvarna
akkumulátoros termék éjszakai feltöltéséhez.
967 33 56-31
5. HUSQVARNA QC80F – ÚJ
80 W. Helyszíni töltő az autó/teherautó 12 V-os
kimenetéről való töltéshez szállítás közben.

7. HUSQVARNA AKKUMULÁTOR TÁSKA
Télen melegen, nyáron hidegen tartja
az akkumulátorokat. Hatékonyan elnyeli
az ütéseket, és véd a por, a szennyeződés
és a pára ellen.

ÚJ

2

585 37 18-01
HUSQVARNA VI600F
TRANSZFORMÁTOR – ÚJ
Lehetővé teszi a gyors helyszíni töltést azáltal,
hogy 220 V-os váltóáramra transzformálja
bármely ólomsavas akkumulátor 12 V-os
egyenáramát a QC330 és a QC80 gyorstöltő
számára.

3

4

5

7

967 62 85-01

967 62 83-01

537 27 57-05

LAPOS CSŐ SZERELVÉNY – ÚJ
Hosszabb kinyúlás. A tömör fém elülső rész
segítségével felkaparhatók a talajról a nedves
falevelek és a szemét. Az összes lombfúvón
használható.
579 79 75-01

3. HUSQVARNA ERDÉSZETI RÖGZÍTŐSZEM
Segítségével a láncfűrész biztonságosan
rögzíthető a láncfűrész hevederre. Túlterhelés
esetén kiold.
578 07 71-01

6. HUSQVARNA AKKUMULÁTOR DOBOZ
Doboz a Husqvarna akkumulátorok, töltők és
egyéb tartozékok szállításához és tárolásához.
585 42 88-01, kisméretű

4. HUSQVARNA ERDÉSZETI
LÁNCFŰRÉSZ HEVEDER
A láncfűrész karabinerrel együtt használható a
fűrész derékszíjhoz rögzítésére. Elasztikus kivitel.
Alaphelyzetben 0,5 m, kinyújtva 1,25 m hosszú.
577 43 80-01

2. HUSQVARNA CSÍPŐPÁRNA – ÚJ!
Az akkumulátoros fűkaszákkal és lombfúvókkal
kombinálva kiegészíti a háton hordozható akkumulátor hevederét. Kényelmesebb és nyugodtabb
munkapozíció érdekében.
544 90 17-01

585 42 87-01, nagyméretű

3

1. HUSQVARNA BALANCE 35B HEVEDER
Optimálisan osztja el a terhelést a vállak,
a mellkas és a hát között. A széles, párnázott
szíjak és a széles hátlemez csökkentik a felső
test terhelését. Az úti csatlakozóval ellátott
sima csípőtámasztó lap lehetővé teszi a
minimális erőfeszítéssel történő manőverezést.

1

4

FOGANTYÚ SZERELVÉNY – ÚJ
Segítségével a lombfúvó mindkét kézzel
irányítható a kényelmesebb és nyugodtabb
munkapozíció érdekében. A csípőpárnával és
anélkül is használható. Az összes lombfúvón
használható.
501 71 51-01
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Amit Ön kap
– és ahogyan mi tesszük
Hatékonyság minden időben

GYORSAN
�
�
BIZTONSÁGOSAN

A felhasználóközpontú konstrukció nem csak a testet
kíméli. Azt is lehetővé teszi, hogy éber és hatékony
maradjon. Ezért vannak tele a fűrészeink olyan intelligens
megoldásokkal, amelyek kényelmesebbé és egyben
termelékenyebbé teszik a munkáját.

Megbízható konstrukció
Számunkra a hatékony láncfűrész nem jelent egyet
a teljesítménnyel. A fűrészeink tervezésekor a tartós
konstrukció és a megfelelő biztonság ugyanolyan fontos,
hogy Ön és a gépe egyaránt jó állapotban maradjon.

Könnyebb indítás
Smart Start® – A motort és az indító berendezést úgy
tervezték, hogy a gép gyorsan, minimális erőfeszítéssel
beinduljon. Az indítózsinór ellenállása 40%-kal csökkent.*

Optimális teljesítmény
Az AutoTune™ automatikusan optimális működésre
állítja be a motort a hőmérséklet, az üzemanyag típusa,
a tengerszint feletti magasság stb. alapján.

Nyers erő
Az X-Torq® motortechnológia nagy nyomatékot biztosít
és akár 20%-kal is csökkenti az üzemanyagfogyasztást
és 75%-kal a károsanyag-kibocsátást.*

Kevesebb légszűrőtisztítás
Air Injection™ – Centrifugális légtisztító rendszer
a kopás csökkentése és a szűrőcsere közötti hosszabb
üzemidő érdekében. Hosszabb műszakokat tud teljesíteni
a légszűrő tisztítása nélkül.

A Husqvarna fűrészeket folyamatosan, nagy igénybevételnek kitéve teszteljük,
amihez nélkülözhetetlen a megfelelő teljesítmény, a precizitás és a megbízhatóság. Mérnökeink a teljesítményt és gyorsaságot ötvözték a kis súllyal és az
ergonómiával. Így egy jól manőverezhető gépet hoztak létre, amivel gyorsabb
és biztonságosabb a munka.

Kényelmes használat
Low Vib® – A hatékony rezgéscsillapító rendszer
elnyeli a vibrációt és ezáltal csökkenti a felhasználó
karját és kezét érő terhelést. A kényelmesebb
működés érdekében.

* A funkciót nem tartalmazó, egyenértékű modellekkel összehasonlítva.
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NAGYOBB ERŐ A JOBB TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN
A nagyteljesítményű akkumulátoros
láncfűrészeket olyan professzionális
felhasználók számára tervezték, akik
egyszerre szeretnének könnyű és
kiegyensúlyozott láncfűrészt és kis
üzemeltetési költséget

PROFESSZIONÁLIS LÁNCFŰRÉSZEK

Igazán nagy fák vagy hatékony gallyazás?
A professzionális láncfűrészeinket úgy tervezték, hogy Ön a legjobbat tudja kihozni minden
műszakból, akár a legmegerőltetőbb körülmények között is. Az összes fűrészt gondosan
válogatott, csúcsminőségű alkatrészekből készítik, ami rendkívül tartóssá teszi őket.
A felhasználóközpontú konstrukció segít minden időben ébernek maradni. Egyes modellek
nagyobb fák kidöntéséhez tökéletesek, míg mások a normál méretű fák kivágásához és
a valóban sima gallyazáshoz megfelelőek. Bármilyen gépet választ is, nagyteljesítményű
fűrészt kap lenyűgöző nyers erővel és gyors felpörgéssel.

Szögben álló
fogantyú puha
markolattal
A RevBoost™ egy olyan funkció, amely
fokozza a láncsebességet a jobb gallyazási
teljesítmény érdekében
A TrioBrake™ egyes Husqvarna láncfűrészek egyedülálló
funkciója. Ennek segítségével már egy kis csuklómozdulattal
is aktiválni lehet a láncféket.

A három darabból álló,
kovácsolt főtengely a
legmegerőltetőbb
körülmények között is
maximális tartósságot
biztosít

EGYKEZES LÁNCFŰRÉSZEK

Fűrészek, amelyeket
magasan a fán fog igazán értékelni
Az erdészeti fűrészeink karcsú, könnyű és – nem utolsósorban
– erőteljes gépek. Mindezek és az olyan funkciók, mint a Low Vib
és az Air Injection™ lehetővé teszik, hogy szünet nélkül a legnagyobb teljesítménnyel dolgozzon még akkor is, ha kihívást
jelentő munkát kell végeznie tényleg nehéz körülmények között.
SOKOLDALÚ LÁNCFŰRÉSZEK
Az oldalra szerelt láncfeszítő
meggyorsítja és megkönnyíti
a lánc beállítását

A robusztus konstrukciójú magnézium
forgattyúház ellenáll a nagy
fordulatszámnak és a megerőltető
professzionális használatnak, és
hosszú élettartamot biztosít

Vezetőlemezek és
láncok a hatékonyabb
vágás érdekében
A kiváló minőségű anyagok és az erdészeti szakemberek igényei
szerinti termékfejlesztés egyesítésével olyan vezetőlemez és lánc
kombinációkat adhatunk meg, amelyek maximális hatékonyságúvá
teszik a Husqvarna láncfűrészét. A weboldalunkon bővebb tájékoztatást talál arról, hogyan kell kiválasztani az optimális vezetőlemezt
és láncot.

A Low Vib rendszer csökkenti a gépkezelőt
érő vibráció szintjét és így a fáradtságot

Védőruha, amely nem csak
biztonságosabbá teszi a munkát
A védőruháink kiterjedt termékcsaládja a legújabb újításokat kínálja
tervezés és anyaghasználat terén, és olyan szintű védelmet és
kényelmet nyújt, amire szüksége van a munkaelvégzéséhez.
Nem csak biztonságosabban, hanem
egyszerűbben és – nem utolsósorban –
hatékonyabban. Bővebben a 76. oldalon.

Fák pillanatok alatti kidöntésére és tűzifává aprítására
A sokoldalú láncfűrészeink valóban megfelelnek a nevüknek. Ezek valóban erőteljes és sokoldalú
fűrészek azok számára, akiknek például kisebb fákat kell kivágniuk vagy tűzifát kell aprítaniuk.
Valamennyi gép robusztus konstrukciójú, kényelmesen és könnyen használható, és minden
időben kiváló vágási teljesítményt nyújt.

Az intelligensebb és
hatékonyabb munka módja
A megfelelő láncfűrész kiválasztása nehéz lehet, és
a megfelelő használat elsajátítása is időigényes. Azért
vagyunk itt, hogy útmutatást és hasznos tájékoztatást
adjunk Önnek arról, hogyan használhatja biztonságo
sabban, könnyebben és hatékonyabban a láncfűrészt.
A www.husqvarna.hu oldalon rengeteg információt
talál, és megkeresheti a legközelebbi forgalmazót is.
Segíteni szeretnénk Önnek.

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

Jól kiegyensúlyozott
gépek a legbonyolultabb feladatokra
A sűrű fák metszésekor előfordulhat, hogy természetellenes
munkapozíciót kell felvenni, ami káros lehet a test számára.
A magassági ágvágókat úgy terveztük, hogy segítsék a könnyű
munkát, és kimagasló eredményt nyújtsanak minden helyzetben. A láncfűrészek könnyűek, jól kiegyensúlyozottak és a
gyorsan felpörgő motorjuk hátul van elhelyezve.
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PROFESSZIONÁLIS
HASZNÁLAT
A legfejlettebb láncfűrészcsalád
teljes idejű favágók és erdészek
számára. Az XP® modelleket
kizárólag a teljesítmény maximalizálása érdekében fejlesztették
ki. Közülük sok van felszerelve
a Husqvarna olyan újításaival,
mint az Air Injection™, a Low Vib
technológia és az AutoTune™.

HUSQVARNA 390 XP®
Professzionális fűrész nagyon erőteljes motorral.
Kismértékű vibráció és robusztus konstrukció.
88 cm³, 4,8 kW, vezetőlemez: 45-70 cm, 7,1 kg.
Air Injection™ és Low Vib.
965 06 06-01

HUSQVARNA 576 XP®
Professzionális fűrész fa feldarabolásához és
nagy fák eltávolításához. Nagy nyomaték széles
fordulatszám-tartományon.

HUSQVARNA 372 XP®
Valódi professzionális fűrész a felső-közép
kategóriában, nagyon megerőltető munkához.
A G fűtött markolattal rendelkezik.

73,5 cm³, 4,2 kW, vezetőlemez: 38-70 cm,
6,6 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

70,7 cm³, 4,1 kW, vezetőlemez: 40-70 cm,
6,4 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

576 XP® AutoTune™, 966 87 38-01

372 XP®, 965 96 81-01
372 XP® G, 965 96 85-01

HUSQVARNA 560 XP®
Professzionális favágók és képzett földtulajdo
nosok számára, akik hatékony és kényelmes
használatot szeretnének. A G fűtött markolattal
rendelkezik.

HUSQVARNA 550 XP®
A számos innovatív jellemző miatt tökéletes a
fagondozási szakemberek és a képzett
földtulajdonosok számára. A G fűtött markolattal
rendelkezik.

59,8 cm³, 3,5 kW, vezetőlemez: 33-60 cm,
5,7 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™,
X-Torq és Low Vib.

50,1 cm³, 2,8 kW, vezetőlemez: 33-50 cm,
4,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™,
X-Torq és Low Vib.

560 XP®, 966 00 91-15

550 XP®, 966 64 81-15

560 XP® G, 966 00 90-15

550 XP® G, 966 64 83-15

HUSQVARNA 543 XP®
Faápolási szakemberek és képzett
földtulajdonosok számára. Kis súly és nagy
láncsebesség a hatékony gallyazás érdekében.
43,1 cm³, 2,2 kW, vezetőlemez: 33-45 cm,
4,5 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.
966 77 61-35

HUSQVARNA 365
Kimondottan sokoldalú, professzionális szintű
fűrész a legmegerőltetőbb körülményekhez. Az
X-Torq üzemanyagot takarít meg és radikálisan
csökkenti a károsanyag-kibocsátást.
70,7 cm³, 3,6 kW, vezetőlemez: 40-70 cm,
6,4 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.
966 42 83-01

RÉSZIDEJŰ HASZNÁLAT

HUSQVARNA 555
Olyan vállalkozók és földtulajdonosok számára,
akiknek erőteljes, üzemanyagtakarékos és
kis károsanyag-kibocsátású, de hosszabb
vezetőlemezzel rendelkező fűrészre van
szükségük.
59,8 cm³, 3,1 kW, vezetőlemez: 33-60 cm,
5,7 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és
Low Vib.

HUSQVARNA 545
Megerőltető munkát végző vállalkozók és földtulajdonosok számára. Erőteljes, üzemanyagtakarékos és károsanyag-kibocsátású. Robusztus
konstrukció.
50,1 cm³, 2,5 kW, vezetőlemez: 33-50 cm,
4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és
Low Vib.

HUSQVARNA T540 XP®
Egykezes, a teljesítményt és az egyensúlyt
egyesítő fűrész erdészek és más szakemberek
számára.
37,7 cm³, 1,8 kW, vezetőlemez: 30-40 cm,
3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és
Low Vib.

HUSQVARNA T435
Faápolási fűrész. A kiváló egyensúly, a
teljesítmény és a könnyű súly kombinációja.
35,2 cm³, 1,5 kW, vezetőlemez: 30-35 cm,
3,4 kg. X-Torq és Low Vib.
966 99 72-14

Erőteljes, mégis könnyen indítható
és irányítható. A számos fejlett
funkcióval rendelkező fűrésszel
lehet metszeni, gallyazni, fát dönteni, tűzifát vágni és sok minden
mást. Ideális földtulajdonosok és
más rendszeres felhasználók
számára.

967 28 75-14

966 64 85-15

966 01 09-15

HUSQVARNA 465 RANCHER
Robusztus, sokoldalú fűrész olyan megerőltető
munkákra, ahol hosszabb vezetőlemezre van
szükség. Kompakt fűrészház és AutoTune™.
64,1 cm³, 3,2 kW, vezetőlemez: 38-70 cm,
6,1 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ és
Low Vib.
966 76 82-01

HUSQVARNA 455e RANCHER
Robusztus, sokoldalú fűrész megerőltető
munkákra. Könnyű kezelhetőség és nagy
nyomaték széles fordulatszám-tartományon.
Szerszám nélküli láncfeszítéssel rendelkezik.
55,5 cm³, 2,6 kW, vezetőlemez: 38-50 cm,
6,0 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ és
Low Vib.

HUSQVARNA 450e
Professzionális jellemzőkkel bíró, második
generációs fűrész sokoldalú használatra.
Keskenyebb fűrészház. Szerszám nélküli
láncfeszítéssel rendelkezik.
50,2 cm³, 2,4 kW, vezetőlemez: 33-50 cm,
5,1 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.
967 15 69-35

966 76 79-15

ÚJ

HUSQVARNA 536Li XP®
Tökéletes építési vállalkozók, ácsok és más
szakemberek számára. Nagyteljesítményű
fűrész lítium-ion akkumulátorral.
36 V, vezetőlemez: 25–35 cm, 2,6 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
savE™ a maximális üzemidőért.
14", 966 72 91-14

HUSQVARNA T536Li XP®
Nagyteljesítményű, egykezes fűrész lítium-ion
akkumulátorral, az erdészek számára
optimalizálva. Nagyon könnyen használható,
nagyon nagy láncsebesség.
36 V, vezetőlemez: 25–35 cm, 2,4 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
savE™ a maximális üzemidőért.
12", 966 72 92-12

HUSQVARNA 525PT5S
Robusztus, jól kiegyensúlyozott és könnyű
vágószáras fűrész, teleszkópos csővel a hosszú,
rugalmas elérés érdekében.
25,4 cm³, 1,0 kW, vezetőlemez hossza: 25–30 cm,
hossz: 397 cm, 7,0 kg. Teleszkópos cső.
967 32 96-01

ÚJ

HUSQVARNA 536LiPX
Professzionális fűrész tisztítási és metszési
munkákhoz. Kiváló teljesítmény és egyensúly,
nagyon kis üzemeltetési költség. lítium-ion
akkumulátor.

HUSQVARNA 445
Olyan felhasználók számára, akik professzionális
szintű fűrészt szeretnének, ez a sokoldalú gép
egyesíti a teljesítményt és az üzemanyagtakarékosságot.

HUSQVARNA 440
Olyan részidejű felhasználóknak, akik rendkívül
könnyen beindítható és irányítható fűrészt
szeretnének. Szerszám nélküli láncfeszítéssel
rendelkezik.

36 V, vezetőlemez: 25-30 cm, 3,1 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
Hossz: 180 cm. savE™ a maximális üzemidő
érdekében.

45,7 cm³, 2,1 kW, vezetőlemez: 33-50 cm,
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

40,9 cm³, 1,8 kW, vezetőlemez: 33-45 cm,
4,5 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

967 15 64-35

440e, 967 15 58-45

HUSQVARNA 435
Nagyon könnyű beindítani és irányítani ezt
az igényes felhasználók számára tervezett,
sokoldalú fűrészt,
40,9 cm³, 1,8 kW, vezetőlemez: 33-45 cm,
4,4 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.
967 15 54-45

HUSQVARNA 436Li
Ácsok, gyümölcskertészek és más igényes
felhasználók részére. Szerszám nélküli, könnyű
és nagyon könnyen használható, lítium-ion
akkumulátorral.
36 V, vezetőlemez: 25 cm, 2,7 kg akkumulátor
nélkül. Láncsebesség: 15 m/s. savE™ a maximális
üzemidőért.
966 72 90-12

967 34 10-12

ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA 536LiPT5
Szakemberek számára készült robusztus
magassági ágvágó teleszkópos szárral a
maximális elérés érdekében. Könnyű és
nagyteljesítményű.

HUSQVARNA 536LiP4
Robusztus magassági ágvágó professzionális
felhasználók számára. Könnyű és jól kiegyen
súlyozott, nagy láncsebességgel és lítium-ion
akkumulátorral.

36 V, vezetőlemez: 25-30 cm, 5,0 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
Hossz: 400 cm. savE™ a maximális üzemidő
érdekében. Teleszkópos.

36 V, vezetőlemez: 25-30 cm, 3,4 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
Hossz: 250 cm. savE™ a maximális üzemidő
érdekében.

967 34 13-10

967 34 11-10

ALKALMI HASZNÁLAT
Ezek a láncfűrészek kiváló vágási
teljesítményt nyújtanak, könnyen
indíthatók és olyan funkciókkal
rendelkeznek, amelyek kényelmessé és sokoldalúvá teszik a
használatukat. Ideális könnyebb
munkákra, például kisebb fák
kivágására vagy tűzifa aprítására.

HUSQVARNA 135
Kis súlyú és hatékony fűrész kiskerttulajdonosoknak. Könnyen indítható és kezelhető.
40,9 cm³, 1,4 kW, vezetőlemez: 35-40 cm,
4,4 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.
967 15 64-35

HUSQVARNA 136Li
Könnyű, kényelmes fűrész lítium-ion akkumulátorral. Szerszám nélküli, könnyű indítás az intuitív
billentyűzettel.
36 V, vezetőlemez: 30 cm, 3,0 kg akkumulátor
nélkül. Láncsebesség: 12 m/s. savE™ a maximális
üzemidőért.
967 27 66-12

HUSQVARNA 236
Ideális gallyazáshoz, könnyebb daraboláshoz és
hobbi felhasználáshoz. Könnyen indítható és
használhtó, az olyan tulajdonságoknak
köszönhetően, mint az ergonómikus felépítés,
előremutató technológia és az erőteljes X-Torq
motor.
38,2 cm³, 1,4 kW, vezetőlemez: 33–40 cm,
4,7 kg. Air Injection™, X-Torq and Low Vib.
967 19 36-01
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ÚTMUTATÓ A VEZETŐLEMEZEKHEZ ÉS A LÁNCOKHOZ

LÁNC

VEZETŐLEMEZ

HAJTÓTAG VASTAGSÁGA
HÜVELYK / MM

LÁNCOSZTÁS
HÜVELYK

VEZETŐLEMEZ HOSSZA
HÜVELYK / CM

3120 XP®

395 XP®

385 XP® / 390 XP®*

365 / 372 XP® / 371 XP®

576 XP® / 575 XP® / 570

562 XP®

281 XP® / 288XP® / 394 XP® / 395 XP®

61 / 268

465 Rancher

555 / 560 XP®

460 / 455 Rancher / 455 e-series Rancher

254 XP® / 257 / 262 XP® / 362 XP®

51 / 55 / 357 XP ®/ 359

545 / 550 XP®353XP / 346XP, 353

450 e-series / 445 / 445 e-series

340 / 340 e-series / 345 / 345 e-series / 350 / 351

435 e-series / 435 / 440 e-series, 40 / 45, 42 242XP / 246

339 XP®

439

135 / 140 / 135 e-series, 136 / 141 / 140 e-series

240 e-series / 235e-series / 236 e-series

NAGYMÉRETŰ VEZETŐLEMEZ FELSZERELÉSI PONTJA

137 / 142 / 137 e-series / 142 e-series

436 Li / 536 LiXP®

T536 LiXP®

136 Li

317EL / 321EL

327PT5S / 525PT5S

323P4 / 325P5x

325P4x

250PS

338XP®T / 335XP®T

T540 XP®

T435 / 334T

Mindig Husqvarna lánckenő olajat használjon. A láncolaj nem megfelelő használata gyakran vezet a fűrész meghibásodásához, a vezetőlemez gyors
kopásához, a lánc beragadásához vagy
a vezetőlemez leválásához.

T425

Lánckenő olaj

327P4 / 327P5X / 525P4S / 525P5S

KISMÉRETŰ VEZETŐLEMEZ FELSZERELÉSI PONTJA

536LiPX / 536LiP4 / 536LiPT5
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RÉTEGELT VEZETŐLEMEZ ORRKERÉKKEL
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Vezetőlemezek és láncok
a biztonságosabb és hatékonyabb vágás érdekében
Husqvarna alkatrészek és láncfűrész-tartozékok ugyanolyan magas szintű szabványok szerint készülnek,
mint maguk a fűrészek. A kiváló minőségű anyagok használatával és a professzionális felhasználók igényei szerinti fejlesztéssel a láncvezetők, láncok és reszelők széles választékát kínáljuk, amely maximális
hatékonyságot és biztonságot nyújt, bármely láncfűrész használatakor.

A szabványok betartása

l

TÖMÖR VEZETŐLEMEZEK CSERÉLHETŐ CSÚCCSAL

HUSQVARNA ORRPÁNCÉLOS VEZETŐLEMEZEK

Az enyhe ív és a kicsi orrsugár csökkenti a visszarúgás
veszélyét és megkönnyíti a megfelelő kontrollt. A vezetőlemezeket bevonat védi a karcolódástól és a korróziótól.
3 / 8" Mini, .325" és 3 / 8" méretben és 10 – 20" hosszúságban kapható. TechLite™ 3 / 8" mini láncosztással (12 – 16")
és Pixel 3 / 8" mini láncosztással (12 – 14") is kapható.

Hosszú vezetőlemezekhez ajánlott a csúcs terhelésének
csökkentése érdekében. A terhelés átadódik a kiváló
minőségű golyóscsapágyra. A vezetőlemezeket bevonat
védi a karcolódástól és a korróziótól. A cserélhető csúcs
pótalkatrészként kapható. 3/8"-os láncosztással kapható,
18 – 28" hosszúságban.

A tömör vezetőlemezeket keményfához, vastag kéreghez
és nagyon homokos, poros, kormos környezetben használják. A vezetőlemezeket bevonat védi a karcolódástól
és a korróziótól. 24 – 42" hosszúságban kapható.

l
l

l

l

l

Az új Husqvarna tartozékok kifejleszté
sekor elsőbbséget élvez a tesztelés és
az ISO, EN és ANSI szabványok, valamint
a belső szabványok figyelembe vétele.
A tartós minőség záloga a gyártás közbeni rendszeres tesztelés.

RÉTEGELT VEZETŐLEMEZEK ORRKERÉKKEL
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10 / 25
12 / 30
10 / 25
10 / 25
12 / 30
14 / 35
10 / 25
12 / 30
14 / 35
12 / 30
12 / 30
14 / 35
16 / 40
13 / 33
15 / 38
16 / 40
18 / 45
13 / 33
15 / 38
16 / 40
18 / 45
20 / 50
15 / 38
16 / 40
18 / 45
20 / 50
15 / 38
16 / 40
18 / 45
20 / 50

1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
.325
.325
.325
.325
.325
.325
.325
.325
.325
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

.050 / 1.3
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.043 / 1.1
.043 / 1.1
.043 / 1.1
.043 / 1.1
.043 / 1.1
.043 / 1.1
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5

575 84 22-58
575 84 22-64
505 89 16-40
501 95 95-40
501 95 95-45
501 95 95-52
501 95 95-40
501 95 95-45
501 95 95-52
585 82 91-44
501 95 92-45
501 95 92-52
501 95 92-56
585 94 32-56
585 94 32-64
585 94 32-66
585 94 32-72
585 94 33-56
585 94 33-64
585 94 33-66
585 94 33-72
585 94 33-80
585 94 34-56
508 91 41-60
585 94 34-68
585 94 34-72
585 95 08-56
508 91 31-60
585 95 08-68
585 95 08-72

501 84 40-58
501 84 40-64
576 93 65-40
581 80 79-40
581 80 79-45
581 80 79-52
581 80 79-40
581 80 79-45
581 80 79-52
501 84 70-44
576 93 65-45
576 93 65-52
576 93 65-56
501 84 06-56
501 84 06-64
501 84 06-66
501 84 06-72
501 84 04-56
501 84 04-64
501 84 04-66
501 84 04-72
501 84 04-80
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72

12 / 30
14 / 35
16 / 40
12 / 30
14 / 35

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

.050 / 1.3
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.043 / 1.1
.043 / 1.1

576 83 07-45
576 83 07-52
576 83 07-56
578 10 68-45
578 10 68-52

576 93 65-45
576 93 65-52
576 93 65-56
581 80 79-45
581 80 79-52

20 / 50
28 / 70

3/8
3/8

.058 / 1.5
.058 / 1.5

544 90 25-72
544 90 25-92

501 84 14-72
501 84 14-92

18 / 45
20 / 50
18 / 45
20 / 50
24 / 60
28 / 70

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5

501 95 77-68
501 95 77-72
501 95 69-68
501 95 69-72
501 95 69-84
501 95 69-92

501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92

10 / 25
18 / 45
20 / 50
24 / 60
28 / 70
24 / 60
28 / 70
30 / 75
36 / 90
42 / 105
10 / 25
12 / 30
12 / 30

1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
.404
.404
.404
.404
.404
1/4
1/4
1/4

.050 / 1.3
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.058 / 1.5
.063 / 1.6
.063 / 1.6
.063 / 1.6
.063 / 1.6
.063 / 1.6
.050 / 1.3
.050 / 1.3
.050 / 1.3

505 89 15-60
501 95 80-68
501 95 80-72
501 95 80-84
501 95 80-92
507 47 60-46
501 58 96-01
501 95 81-92
501 95 81-04
501 92 18-24
587 39 44-60
587 39 44-68
579 55 90-68

501 84 40-60
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92
501 84 31-76
501 84 31-84
501 84 31-92
501 84 31-04
501 84 31-24
501 84 40-60
501 84 40-68
501 84 40-68

TECHLITE™ RÉTEGELT VEZETŐLEMEZ ORRKERÉKKEL
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RÉTEGELT VEZETŐLEMEZ CSERÉLHETŐ ORRKERÉKKEL, TECHLITE™
l

Különböző láncok használata

PIXEL .325" LÁNCOSZTÁSÚ LÁNCOK,
35 – 55 CM³-IG AJÁNLOTT

A Husqvarna a láncok széles választékát kínálja
különböző igényekhez. A láncokról a weboldalunkon
talál bővebb tájékoztatást.

A mai könnyű láncfűrészek igényeihez kifejlesztve. Keskeny
rést vág, ami kevesebb erőt igényel. Alacsony visszarúgási
és vibrációs szintű Micro Chisel vágószemek. Nem ajánlott
nagy igénybevétel, például viharvert erdők esetén.

1 / 4" LÁNCOSZTÁSÚ LÁNCOK, 38 CM³-IG AJÁNLOTT

Rendkívül könnyű lánc, sima és tiszta vágásra. Micro Chisel
vágószemekkel.
PIXEL 3/8" MINI LÁNCOSZTÁSÚ

Akkumulátoros fűrészekhez ajánlott. Kis súlyú, alacsony
visszarúgású, kisebb teljesítményt igénylő lánc.
3 / 8" MINI LÁNCOSZTÁSÚ LÁNCOK, 45 CM³-IG AJÁNLOTT

Alacsony vibrációs szintű lánc olyan favágók számára, akik
kisebb méretű fűrészeket használnak nagy termelékenységű környezetben. Alacsony visszarúgású változatban
is kapható.

.325" LÁNCOSZTÁSÚ LÁNCOK, 35 – 60 CM³-IG AJÁNLOTT

Nagy teljesítményű, alacsony vibrációs szintű Micro Chisel
vágószemek. Megerőltető viszonyokhoz ideális.
3 / 8" LÁNCOSZTÁSÚ LÁNCOK, 50 –100 CM³-IG AJÁNLOTT

Professzionális Chisel vágószemek a tiszta fa nagy teljesítményű vágásához vagy Semi-Chisel vágószemek a gyors
vágás és könnyű élezés érdekében. A Chisel vágószem
kapható még alacsony vibrációs szintű változatban és
szögletes köszörüléssel is a professzionális használat
érdekében.

.404" LÁNCOSZTÁSÚ LÁNCOK, 85 CM³ FÖLÖTT AJÁNLOTT

Nagy rönkhöz való lánc három változatban professzionális
felhasználóknak: Chisel vágószemek azok számára,
akiknek nagy termelékenységre van szükségük és akik
nagyobb méretű fűrésszel vágnak tiszta fát. Micro Chisel
vágószemek a gyors vágás és a könnyű élezés érdekében.
Teljesen lekerekített Chipper változat a kiváló teljesítmény,
a könnyű élezés és az él tartóssága érdekében.
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ORRPÁNCÉLOS VEZETŐLEMEZ
l

SPECIÁLIS LÁNCOK

Speciális gyári köszörülésű láncok, amelyekkel méretpontos
deszkák és lécek vághatók nagy rönkökből a száliránnyal
párhuzamosan.
VEZETŐLEMEZ ÉS LÁNC KÉSZLET

A készlet egy kisméretű vezetőlemezt és két láncot
tartalmaz. 13" .325": 531 00 38-13. 15" .325": 531 00 38-17.
13" Pixel: 531 00 38-93. 15" Pixel: 531 00 38-92.
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Mindig olvassa el a használati utasításban, hogy milyen vágóberendezés használható a láncfűrésszel. * A 390 XP ® esetében a .404 láncosztással rendelkező tömör vezetőlemez opcionális egyes piacokon.
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3

TELJESÍTMÉNYRE GYÁRTVA,
TÖKÉLETESSÉGRE TESZTELVE

5

A Husqvarna olajokat a motorok fejlesztésével összhangban optimalizálják.
És mindig megbízhat bennünk, hogy az olajok elég széles választékát kínáljuk
a körülményeknek megfelelően. Szintetikus és magas fokon finomított ásványi
olajokat használunk, amelyek a külön kifejlesztett adalékokkal tökéletes kenést,
beragadás elleni védelmet és tisztább motort biztosítanak.

4
7

1

6
8
1. HUSQVARNA INTENSIVE CUT GÖMBÖLYŰ RESZELŐK
Optimális vágási teljesítményre és hosszabb élettartamra tervezve. 2 darab.
4,0 mm, 510 09 57-01
4,5 mm, 577 23 37-01
4,8 mm, 510 09 55-01
5,5 mm, 510 09 56-01

HUSQVARNA XP® SYNTHETIC KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ
Kiváló, teljesen szintetikus és biológiailag lebomló 2 ütemű olaj, nagy terhelés és magas
fordulatszám melletti megerőltető használatra tervezve. Minden termékhez alkalmas.
Teljesíti a JASO FD/ISO EGD és a Rotax 253 motoros szán teszt követelményeit.
0,1 l, 578 18 03-03
1 l, adagolós, 578 03 70-03
4 l, 578 03 71-03

Bevált teljesítmény

A megfelelő hőmérséklet

Más olajokkal összehasonlítva a
Husqvarna olajok bizonyítottan kevesebb
lerakódást eredményeznek a dugattyún.
Magas hőmérsékleten csökkentik a
károsodást.

Az olajokat úgy fejlesztik, hogy fenntartsák a megfelelő hőmérsékletet és
biztosítsák, hogy a motor megkapja
a szükséges kenést. Ezt folyamatosan
ellenőrzik is.

A kifolyócsövet optimalizált, állandó áramlásra
tervezték, amely felgyorsítja a feltöltést. Egy
mechanikus zár megakadályozza a szivárgást,
illetve egy automatikus elzáró pedig az
üzemanyag kifolyását és a tartály túltöltését.

A beépített dobozban
elhelyezhetők szerszámok,
mint például reszelők és
pótalkatrészek, például láncok

HUSQVARNA LS+ KÉTÜTEMŰ OLAJ
Félszintetikus, alacsony füstölésű olaj, amely kiváló védelmet nyújt mind a szegény
keverék, mind a szénlerakódás miatti beragadás ellen. Az adalékanyag csomagolása az
egyik legjobb a piacon. Teljesíti a JASO FD/ISO EGD és a Rotax 253 motoros szán teszt
követelményeit.
0,1 l, 578 18 03-02
1 l, adagolós, 578 03 70-02
4 l, 578 03 71-02
HUSQVARNA HP KÉTÜTEMŰ OLAJ
Gondosan kiválasztott összetevőkből lett kifejlesztve, hogy rossz minőségű benzinnel
is jól működjön. Teljesíti a JASO FB/ISO EGB és a Rotax 253 motoros szán teszt
követelményeit.
0,1 l, 587 80 85-01
1 l, adagolós, 587 80 85-11
1 l, normál, 587 80 85-10
4 l, 587 80 85-20

1

2

3

2. HUSQVARNA ÁSVÁNYI LÁNCFŰRÉSZOLAJ
Adalékanyaggal a nagyteljesítményű láncfűrészek számára. Garantáltan alacsonyan
tartja a láncok és a vezetők kopását. Egész évi univerzális használatra.
1 l, 579 39 60-01
5 l, 579 39 61-01
HUSQVARNA COMBI KANNA, 6 l
Túltöltés elleni hatékony védelemmel ellátott
kombinált kanna. Amikor a tartály megtelt, az
átfolyás automatikusan leáll, és kifröccsenés
nélkül el tudja emelni a kannát. Az ENSZ ajánlásai
szerint jóváhagyva.
6/2,5 l, 505 69 80-00
HUSQVARNA ÜZEMANYAGKANNA,
NARANCSSÁRGA
Túltöltés elleni hatékony védelemmel ellátott
kanna. Az ENSZ ajánlásai szerint jóváhagyva.
6 l, 505 69 80-01

Az éles lánc ugyanolyan fontos,
mint az erőteljes motor
Ahhoz, hogy a láncfűrész hatékonyan, biztonsággal és pontosan működjön,
elengedhetetlen az éles lánc. Az élezés gyakorisága a használat gyakoriságától
függ. A lánc állapotát jól jelzi a forgács kinézete. Az éles lánc finom, egyenletes
forgácsot, míg az életlen fűrészport képez. A lánc élezéséhez egy gömbölyű
reszelőre, egy lapos reszelőre és egy élezősablonra van szükség. Javasoljuk,
hogy fogja satuba a vezetőlemezt, hogy mindkét keze szabad legyen.

3. HUSQVARNA LÉGSZŰRŐ OLAJ
Biológiailag lebomló. Hatékonyan fogja fel a részecskéket a szűrőben, így tisztábban
tartja a motort, és csökkenti az igénybevételt.
1 l, 531 00 92-48
4. HUSQVARNA UNIVERZÁLIS KENŐZSÍR
Kenőzsír jó korrózióvédelemmel és teherbírással. Általános kenési célokra megfelelő.
225 g, 502 51 27-01

3. ÉLEZŐSABLONOK
Speciális kialakítású élezősablonok, amelyek megadják a reszelési szöget,
gömbölyű reszelővel együtt használva.
.325", H22 / H25 / H28, 505 69 81-10,
3 / 8" MINI H35 / H36 / H37, 505 24 37-01
3 / 8" MINI PIXEL H38, 579 55 88-01
.404" H64(S), 505 69 81-15
1 / 4" H00, 505 69 81-18
4. MÉLYSÉGHATÁROLÓ SZERSZÁM
Speciális kialakítású mélységhatárolók, amelyek megfelelő reszelési szöget
biztosítanak a lapos reszelő számára.
.325", 505 69 81-00
3 / 8", 505 69 81-01
.404", 505 69 81-02
3/8" MINI / 3/8" MINI PIXEL, 505 69 81-03
5. KOMBINÁLT SABLON
A speciális kialakítású kombinált sablon egyszerre tartalmaz egy élezősablont
és egy mélységhatárolót. Mind gömbölyű, mind lapos reszelővel használható,
hogy a láncot helyes szögben élezze.
.325" / 1.3" PIXEL H30, 505 69 81-08
.325" / 1.5" H22 / H25 / H28, 505 69 81-09
3 / 8" H42 / H45 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50, 505 24 35-01
Semichisel 3 / 8" H49 / H51 / H54 / H58, 575 99 15-01
1 / 4", 580 68 74-01
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1. HUSQVARNA VEGOIL LÁNCFŰRÉSZ-OLAJ
Növényi alapú, biológiailag lebomló és gazdaságos – a hagyományos olajokhoz
képest akár 40 %-kal kevesebb olajra van szükség.
1 l, 544 04 51-01
5 l, 531 00 75-78

HUSQVARNA COMBI KANNA, 5 l
Gyors újratöltést tesz lehetővé anélkül, hogy
az üzemanyag kifröccsenne vagy kárba veszne.
A két tartályt az üzemanyag és a láncolaj optima
lizált arányának elérésére tervezték. Beépített
szerszámdoboz a gyakran használt alkatrészek
számára. Az ENSZ ajánlásai szerint jóváhagyva.
5,0/2,5 l, 580 75 42-01
Üzemanyagkiöntő cső, 586 11 04-01
Olajkiöntő cső, 586 11 05-01
Téli olajkiöntő cső, 586 11 07-01

2. LAPOS RESZELŐK
Minőségi reszelők, amelyek megfelelő geometriát adnak a vágószemeknek.
Lapos reszelő, 6",1 db, 505 69 81-60
Lapos reszelő, 8",1 db, 505 69 81-80

A vágószemek élezése

A mélységhatároló használata

Reszeljen könnyű, egyenletes nyomással,
enyhe toló mozdulatokkal a sablonnal
párhuzamosan. Próbálja elérni ugyanazt
a hosszt valamennyi vágószemen.

Reszeljen le teljesen a mélységhatárolóig. Ha szerszám nélkül reszeli ki a
mélységet, azzal azt kockáztatja, hogy
túl mélyre hatol és a lánc túl vastag
forgácsokat vág.

BŐVEBBEN A
HUSQVARNA.HU
OLDALON

6. RESZELŐNYÉL
Szabadalmazott reszelőrögzítő rendszer. Valamennyi reszelő számára.
25°-os és 30°-os vezetők biztosítják a megfelelő reszelési szöget.
File handle Ø 4.5 – 5.5 mm, 505 69 78-01
File handle flat files, 505 69 78-10
7. SATU
A láncfűrész biztonságos rögzítésére reszelés közben. Kovácsolt acélból készült.
505 66 52-56
8. RESZELŐKÉSZLET
Teljes reszelőkészlet reszelőnyéllel, kombinált mérőműszerrel vagy reszelés- és
mélységmérővel, két lyukreszelővel és egy lapos reszelővel.
.325", 505 69 81-25
.325" PIXEL, 505 69 81-27
3 / 8", 505 69 81-30
3 / 8" MINI H36, 505 69 81-38
3 / 8" MINI H37, 579 65 36-01
.404", 505 69 81-92
1 / 4", 580 68 75-01
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Valamennyi szerszámnak megvan
a feladata, amit jól el is látnak
Az, hogy a kertészeti és erdészeti gépek piacvezető gyártói vagyunk, nem jelenti
azt, hogy megfeledkezünk a munka elvégzéséhez szükséges kisebb szerszámokról
és tartozékról. A fejszéket, késeket, emelőhorgokat, törőrudakat és más szerszámokat gondosan választottuk ki, hogy Önnek mindene meglegyen, amire
szüksége van ahhoz, hogy jól elvégezze a munkát. A fenntartható anyagokból
készült táskáink védik az eszközeit és megkönnyítik a szállításukat.

2

2. MÉRŐSZALAG
Mivel könnyen használható és könnyű, ideális
a rönkök és a tövek mérésére. Szerszám nélkül
állítható. Jelzés mindkét oldalon. Robusztus,
alumínium fedél.
15 m-es kioldó horog, 586 99 75-01
20 m-es kioldó horog, 586 99 75-02
15 m-es rönkhorog, 586 99 75-03
15 m / 50’-es kioldó horog, 586 99 76-01
20 m / 66’-es kioldó horog, 586 99 76-02

Husqvarna fejszék – valódi szakértelem
A Husqvarna a fejszék széles skáláját kínálja különböző típusú munkákhoz.
Svédországban készült, svéd acélból, folyamatosan kiváló minőségben.
Megfelelő karbantartással a fejsze hosszú ideig használható.
2

3. ÖVEK
PVC, 505 69 00-00
Bőr, 505 69 00-01

3

4

4

KEMPING FEJSZE
Kisméretű fejsze természetjáráshoz
és kempingezéshez.
37,5 cm, 576 92 63-01
Pótnyél, 576 92 63-02

5

6
ÁCSFEJSZE
Famegmunkálásra, a nyélnél bemélyedés
található a fejrészénél.
50 cm, 576 92 65-01
Pótnyél, 576 92 68-02
FEJSZE
Kisebb tűzifához és kerti munkákhoz.
37,5 cm, 576 92 64-01

5. EMELŐ- ÉS GERENDAFOGÓK
Éles kampó köszörült élekkel. A speciálisan
edzett és kezelt felületű acél ellenállóvá teszi
az erőhatásokkal és a rozsdával szemben.
30 cm, 574 38 76-01
20 cm, 574 38 75-01
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4. HASÍTÓÉK
Csavart ék rönkök pöröllyel vagy pörölybaltával
történő hasítására.
577 25 92-01

6. ÜTHETŐ TÖRŐRÚD, KÖNNYŰ SÚLYÚ
Tartós és robusztus üthető törőrúd. A fogantyú
ergonomikus és az elülső fogak jobban
beleakadnak a fába.
47 cm, 574 38 71-01

6
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7. ÜTHETŐ TÖRŐRÚD
Kombinált ütő- és törőrúd rúd. A törőrúd
hátoldalán speciálisan kialakított ütősarok
található, amely csökkenti a vibrációt az
ék ütésekor.
47 cm, 577 40 28-01

3
4
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5. GALLYAZÓFŰRÉSZ
Hajlított él, a csúcsán horoggal és késsel a kéreg
átvágásához a széthasadás megakadályozása
érdekében.
33,3 cm kérgező késsel, 505 69 45-66
Pótkés, 505 69 45-77
33,3 cm, 505 69 45-76
Pótkés, 505 69 45-87
TELESZKÓPOS NYÉL GALLYAZÓFŰRÉSZHEZ
2,5 – 5 méter. A hossza könnyen állítható.
502 42 73-01

8. LÁBBAL HASZNÁLHATÓ TÖRŐRÚD, VIKTOR
Lábbal használható teleszkópos törőrúd.
Övre tehető tokban hordható.
46 cm, 504 98 16-92
Holster, 505 69 32-92
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6. 200 FO ÖSSZEHAJTHATÓ METSZŐFŰRÉSZ
Összehajtható fűrész 200 mm-es vágókéssel,
különböző alkalmazásokra.
967 23 64-01

9. TÖRŐRÚD FORGATÓKAMPÓVAL
Kovácsolt, műanyag nyéllel, ismétlő sarokkal
és forgató kampóval.
80 cm, 586 89 69-01
Kampó, 505 69 43-02

7

7. 300 ST EGYENES METSZŐFŰRÉSZ
Egyenes fűrész 300 mm-es késsel friss és száraz
fa fűrészelésére. Zsebbel együtt.
967 23 65-01

10. HOSSZÚ TÖRŐRÚD
Kovácsolt alsó részek a még nagyobb erő
érdekében. Az elülső fogak jobb fogást
biztosítanak. A hosszú fogantyú miatt két
kézzel is meg lehet fogni.
130 cm, 574 38 72-01
Kampó, 574 38 73-01

6. EMELŐHOROG
Meghosszabbított horog a hosszabb, szélesebb
nyílások számára, hogy munka közben könny
ebben fogható legyen. A speciálisan edzett
és kezelt felületű acél ellenállóvá teszi az
erőhatásokkal és a rozsdával szemben.
574 38 74-01

3. GALLYAZÓ BALTA
Hikori nyéllel és megfordítható, cserélhető
kétoldalas késsel.
579 00 06-01
Pótkés, 579 00 40-01
4. KÉREGHÁNTOLÓ
115 cm hosszú, 12 cm széles késsel.
575 57 23-01
Pótkés, 575 57 23-02

5. HASÍTÓÉK
Kiváló minőségű acélból készült.
578 45 68-01

5

1. GALLYAZÓKÉS
Speciális, edzett acélkéssel és hikorifa nyéllel.
Bokrok tisztítására és fák gallyazására
használható.
60 cm, 575 57 22-01
2. TOLÓMÉRCE
Köböző táblázattal és 2 oldalon centiméteres
fokbeosztással.
36 cm, 505 69 47-30
46 cm, 505 69 47-46
Tartó, 505 69 32-04

3. ALUMÍNIUM FADÖNTŐ ÉK
Segít, hogy a fa a megfelelő irányba dőljön.
Újraköszörülhető.
550 g, 22 cm, 586 88 59-01
1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

4. FORGATÓ HEVEDER
Beszorult fák mozgatására / forgatására
és kannák szállítására.
505 69 80-20

ERDÉSZFEJSZE
Kisebb fák kivágására és rönkök gallyazására.
65 cm, 576 92 62-01
Pótnyél, 576 92 62-02

1

2. MAGNÉZIUM FADÖNTŐ ÉK
Segít, hogy a fa a megfelelő irányba dőljön.
12 cm, 505 69 47-00

3

1. TELJES SZERSZÁMTARTÓ ÖV
Teljes szerszámtartó öv két szerszámtáskával,
emelőhoroggal, emelőfogóval, hátsó szerszám
tartóval és 15 m-es mérőszalaggal. A szerszámtartó öv extra széles, hogy jobban támassza
a hátat.
505 69 90-15
Univerzális tartó LD poliénből, 505 69 16-06
Univerzális tartó bőrből, 505 69 16-05
Univerzális tartó ékzsebbel, 579 21 71-01

1

1. FADÖNTŐ ÉKEK
Nagy ellenállóságú ABS műanyagból. Segít,
hogy a fa a megfelelő irányba dőljön.
14 cm, 505 69 47-02
20 cm, 505 69 47-03
25 cm, 505 69 47-04

1
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8. 300 CU GÖRBE METSZŐFŰRÉSZ
Görbe fűrész 300 mm-es késsel a megerőltető
metszéshez. Zsebbel együtt.
967 23 66-01

HUSQVARNA H900
Kis méretű fejsze tűzifa aprításához, kerti
munkákhoz és kisebb háztáji munkákhoz.
34 cm, 580 76 10-01
HUSQVARNA A1400
Univerzális fejsze különféle fával történő
munkákhoz ajánlott.
60 cm, 580 76 11-01

KÉTKEZES FEJSZE
Rönkök és nagyobb fadarabok hasítására;
pörölyként is használható.
80 cm, 576 92 66-01
Pótnyél, 576 92 66-02

HUSQVARNA A2400
Erőteljes univerzális fejsze különféle fával
történő munkákhoz ajánálott.
70 cm, 580 76 12-01

HASÍTÓFEJSZE
Erősebb fa és tűzifa hasítására.
75 cm, 576 92 67-01

HUSQVARNA S1600
A hasító fejsze tűzifa feldarabolására ajánlott.
60 cm, 580 76 13-01

KISMÉRETŰ HASÍTÓFEJSZE
Tűzifa hasítására.
50 cm, 576 92 68-01
Pótnyél, 576 92 68-02

HUSQVARNA S2800
Erőteljes hasító fejsze nagyobb farönkök
feldarabolására ajánlott.
70 cm, 580 76 14-01

ERDÉSZETI

1. LÁNCFŰRÉSZ HEVEDER, ERDÉSZETI
A láncfűrész karabinerrel együtt használható a
fűrész derékszíjhoz rögzítésére. Elasztikus kivitel.
Alaphelyzetben 0,5 m, kinyújtva 1,25 m hosszú.
577 43 80-01

1
2

3

2. LÁNCFŰRÉSZ KAMPÓK, ERDÉSZETI
A láncfűrész és a heveder könnyű
összekapcsolásához. Robusztus kivitel.
Eltávolítható szíjas hevederhez, 577 43 79-01
A T540 XP® számára optimalizálva,
580 80 03-01
3. LÁNCFŰRÉSZ SZEM, ERDÉSZETI
Normál láncfűrészt használó erdészek számára.
Segítségével a láncfűrész biztonságosan
rögzíthető a láncfűrész hevederre. Túlterhelés
esetén kiold.
578 07 71-01

AEROSZOLOS JELÖLŐFESTÉK
400 ml piros, 505 69 84-01
400 ml kék, 505 69 84-02
400 ml fluoreszkáló narancssárga,
505 69 84-10
KRÉTÁK
11 mm, 12 db, 505 69 46-02
Krétatartó, 505 69 46-00
Tok, 505 69 46-01
ELSŐSEGÉLY KÉSZLET
Tartalma: kötszer, 9 sebtapasz különféle
méretben, 2 sebtörlő, 1 tükör, 1 vattapálcika.
504 09 53-01

JELÖLŐSZALAG
100 % viszkóz, biológiailag lebomló. Kétszínű:
25 mm széles, kb. 70 m hosszú. Egyszínű: 20 mm
széles, kb. 75 m hosszú.
Narancssárga 574 28 77-00
Piros 574 28 77-01
Kék 574 28 77-02
Sárga 574 28 77-03
Fehér 574 28 77-04
Piros / fehér 574 28 77-05
Narancssárga /sárga 574 28 77-06
Kék / fehér 574 28 77-07

ERDÉSZTÁSKA
Méretes táska, amelyben elfér az összes
védőfelszerelés. Kemény és stabil alj, fogantyúk
az oldalán, oldalzsebek és hordszíjak.
105 l, 576 85 95-01

LÁNCFŰRÉSZ TÁSKA
Speciális zsebek a láncfűrész reszelőknek.
Tépőzáras külső zsebek. Valamennyi láncfűrész
számára.
48 l, 576 85 91-01

KEREKES ERDÉSZTÁSKA
Kihúzható fogantyúk. Kemény és stabil alj,
kerekekkel. Oldalzsebek. fogantyúk oldalt és
hordszíjak.
105 l, 576 85 90-01

HÁTIZSÁK
Kemény és stabil alj, belső zsebek. Esővédő
burkolat. Kényelmes vállszíjak.
29 l, 576 85 92-01
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Amit Ön kap
– és ahogyan mi tesszük
Nyers erő
Az X-Torq technológia akár 75%-kal is csökkenti a
károsanyag-kibocsátást és 20%-kal az üzemanyagfogyasztást.* Kényelmesebbé és gazdaságosabbá
teszi a munkát.

Problémamentes indítás
Smart Start® – A motort és az indító berendezést úgy
tervezték, hogy a gép gyorsan, minimális erőfeszítéssel
beinduljon, így gyorsabban lehet hozzálátni a munkához.

Robusztus konstrukció
Az ipari felhasználásra szánt fűkaszáink és erdészeti
tisztítófűrészeink erőteljes, szorgalmas gépek, amelyeket
sokévi megerőltető munkára terveztek.

Kiegyensúlyozott konstrukció

KEMÉNY MUNKA
�
�
EGYSZERŰEN

A fogantyúkat úgy tervezték, hogy állíthatók és
rezgéscsillapítottak legyenek. A magasan elhelyezett
keresztrúd azt is jelenti, hogy hatékonyabban lehet
dolgozni a lejtőkön.

Hosszú üzemidő
Low Vib – A motorokat nagyon hatékony rezgéscsillapítókkal szerelték fel, amelyek elnyelik a vibrációt, védik
a felhasználó karját és kezét, és kényelmesebb munkát
tesznek lehetővé a hosszú műszakok alatt.

Többcélú

Nehéz feladat lehet a konkrét igényeinek megfelelő gép kiválasztása. Fűkaszáink és tisztítófűrészeink egyesítik a teljesítményt és a kis súlyt. Felhasználóközpontú konstrukciójúak, könnyen kezelhetők és olyan eredményeket
nyújtanak, amelyekre méltán lehet büszke. Rendkívül tartósak és könnyen
használhatók. Annak biztosítása érdekében, hogy a munka elvégzése a legkényelmesebb módon történjen, a Husqvarna olyan konstrukciójú hevedereket
kínál, amelyek optimálisan osztják el a súlyt a vállak, a mellkas és a hát között,
hogy a hosszú műszakok a legkényelmesebbek legyenek.

A levehető fogantyúszár megkönnyíti a szerszámok
cseréjét. Nagyobb rugalmasságot is biztosít a munkában.
A szállítás és a tárolás sohasem jelent problémát.

Könnyű és erőteljes
Könnyű, mégis robusztus konstrukció és nagyteljesítményű, hatékony gépek, nagy teljesítmény-súly aránnyal.

* A funkciót nem tartalmazó, egyenértékű modellekkel összehasonlítva.
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KIVÁLÓ EREDMÉNY
KÖRÜLMÉNYEKTŐL FÜGGETLENÜL

A fűkaszák puha fogású, hurok
alakú fogantyúkkal rendelkeznek
az optimális kényelem érdekében

A Tap-n-go funkciónak köszönhetően a fűkasza
damilja automatikusan adagolódik, amikor a fejet
a talajhoz nyomják, ami megkönnyíti a munkát

Az intuitív billentyűzet nagyon
könnyen kezelhetővé teszi az
akkumulátoros fűkaszákat

FŰKASZÁK

Bővebben a
husqvarna.hu
oldalon.

A nagyszerű végső simításokhoz
Az erőteljes és megbízható fűkaszáink tökéletes választást jelentenek, amikor végső simításokat kell végezni a pázsit szélein,
valamint nehezen elérhető helyeken kell füvet nyírni. Valamennyi
gép könnyen kezelhető, és úgy tervezték, hogy segítsen a lehető
legkisebb erőfeszítéssel és leggyorsabban elvégezni a munkát.

A fogantyú vibrációcsillapított és könnyen
a kényelmes használathoz állítható

A jól kiegyensúlyozott konstrukció
könnyű és kényelmes munkát jelent

A lítium-ion akkumulátor tartós és
kimagasló teljesítményt nyújt

A vágóberendezés kombi védőlemeze vágókéssel vagy
damillal is használható, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan
váltson a különböző feladatok között

A professzionális szintű légszűrő
hosszú üzemidőt és zavartalan
használatot biztosít

FŰKASZÁK

Megerőltető tisztítás könnyen
Erőteljes és lenyűgözően könnyű, rendkívül tartós, mégis kön�nyen és kényelmesen használható. Ott dióhéjban megtalálja a
fűkaszáinkat. Valamennyi gépet hosszú, megerőltető műszakokra
és magas, sűrű fű nyírására tervezték, amelyekkel sűrű bozót és
akár kisebb fák is kivághatók.

Az erőteljes és könnyen indítható motor
kiváló termelékenységet tesz lehetővé

Felülmúlhatatlan
akkumulátoros
teljesítmény
Az akkumulátoros gépek valódi Husqvarna termékek: robusztusak, megbízhatóak és jó kialakításúak. A professzionális igényeket szem előtt tartva a tervezők bőkezűen bántak a teljesítménnyel, a nyomatékkal és az akkumulátor
üzemidejével. Az üzemeltetési költségei rendkívül alacsonyak, és állandóan
újratölthetők. Bővebben a 4. oldalon.

Magasan
elhelyezett
fogantyú
Lejtős talajon nagyobb lábteret
biztosít, ami hatékonyabbá teszi
a használatot.

A lehető
legkönnyebb indítás
Az új Husqvarna 500-as sorozatú fűkaszák
új, intuitív légtisztító és fojtó vezérléssel vannak felszerelve. A Smart Start minimumra
csökkenti az indítózsinór meghúzásához
szükséges erőt, és a leállító kapcsoló automatikusan visszatér „ON” (bekapcsolt)
állásba. Ez gyakorlatilag hibamentessé teszi
a beindítást.

ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZ

Valóban kemény munkatársak
Az erdészeti tisztítófűrészeink az igazán kihívást jelentő körülmények
között is pontosan végzik el a munkát. Valamennyi gép robusztus,
könnyen használható, és minden időben nagyszerű teljesítményt nyújt.
A rövid és sima szár, amelynek végén a kúpfogaskerék szöge 24 fokos,
ami leegyszerűsíti a kisméretű fák irányított kidöntését, még
sűrű erdőben is.
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PROFESSZIONÁLIS
HASZNÁLAT
Hosszan tartó, megerőltető használatra tervezett erdészeti tisztítófűrészek és fűkaszák. Megfelelnek
az erdészek, valamint a pázsités kertgondozási szakemberek
elvárásainak.

ÚJ

HUSQVARNA 555FX
A teljes idejű erdészeti tisztítómunkák esetében a
legnagyobb és legerősebb modelljeink egyesítik a
teljesítményt és az üzemanyag-takarékosságot.

HUSQVARNA 545FX
A teljes idejű erdészeti tisztítómunkák esetében
ezek a nagyteljesítményű modellek egyesítik a
teljesítményt és az üzemanyag-takarékosságot.

53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, Balance XT™ heveder.

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,1 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, Balance XT™ heveder.

966 62 91-01

966 01 56-01

HUSQVARNA 536LiPX
Professzionális fűrész tisztítási és metszési
munkákhoz. Kiváló teljesítmény és egyensúly,
nagyon kis üzemeltetési költség. lítium-ion
akkumulátor.
36 V, vezetőlemez: 25-30 cm, 3,1 kg
akkumulátor nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.
Hossz: 180 cm. savE™ a maximális üzemidő
érdekében.
967 34 10-12

HUSQVARNA 555RXT
Megerőltető, teljes idejű munkához tervezett
nagyteljesítményű fűkasza hosszú
fogantyúnyéllel és 35 -os szögben álló
kúpkerékkel a szélesebb munkatartomány
érdekében.
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, Balance XT™ heveder, állítható
fogantyúnyél és magas fogantyúnyél.

HUSQVARNA 545RX
Ezek a teljes idejű bozótvágáshoz tervezett
fűkaszák egyesítik a nagy teljesítményt és
a kiváló irányíthatóságot.

HUSQVARNA 525RX
Erőteljes működés erőfeszítés nélkül.
Kimagaslóan hatékony, de minimálisan terheli
a kezelőjét..

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, Balance X™ heveder, állítható
fogantyúnyél és magas fogantyúnyél.

25,4 cm³, 1,0 kW, 5,4 / 5,1 kg. Low Vib, önálló
indítószerkezet, Balance 35 heveder, állítható
fogantyú, magas fogantyú és Combi védőlemez.

966 01 59-01

966 77 68-01

966 62 90-01

ALKALMI HASZNÁLAT

HUSQVARNA 553RS / 543RS
Robusztus, megbízható és könnyen használható,
ideális olyan földtulajdonosok számára, akik
rendszeresen végeznek tisztítási és fűkaszálási
munkákat. Kiemelkedő termelékenység, erős
motor.
50,6 / 40,1 cm³, 2,3 / 1,5 kW, 8,6 / 7,4 kg.
X-Torq, önálló indítószerkezet, normál dupla
heveder, nagy igénybevételre méretezett
tengelykapcsoló, robusztus fogantyúrendszer
és Combi védőlemez

HUSQVARNA 153R
Megerőltető, teljes idejű bozótvágáshoz és
fűnyíráshoz, aszimmetrikus fogantyúnyéllel
a jobb stabilitás érdekében.
50,2 cm³, 1,6 kW, 7,6 kg. Normál dupla heveder,
Combi védőlemez, nagy igénybevételre tervezett
kuplung és robusztus fogantyúrendszer.
966 01 56-01

HUSQVARNA 345FR
Rendkívül sokoldalú, erőteljes gép, amelyhez
tartozik egy damilfej, egy fűnyíró kés és egy
fűrészlap. Gyakori bozótvágáshoz és
gyomirtáshoz.
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, Balance X™ heveder, állítható
fogantyúnyél és Combi védőlemez.
966 01 60-01

553RS, 966 78 00-02

Alkalmi használatra tervezett, kis
súlyú fűkaszák, kiskerttulajdonosok számára tökéletesek. A Smart
Start visszaugró rendszer, az
üzemanyag-szivattyú és a mindig
önmagától visszaálló STOP kapcsoló hibamentes indítást biztosít.

HUSQVARNA 135R
Sokoldalú, erőteljes fűkasza, kiskerttulajdonosok
számára tökéletes. Könnyen betölthető, félautomata damilfej. Fűnyíró késsel együtt.

HUSQVARNA 128R
Kis súlyú és könnyen indítható fűkasza,
kiskerttulajdonosok számára tökéletes. Ötletes
Tap-n-go damilfej Fűnyíró késsel együtt.

34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq motor, normál
dupla heveder, automatikusan visszatérő STOP
kapcsoló, állítható és Combi védőlemez.

28 cm³, 0,8 kW, 5,0 kg. Smart Start, normál
dupla heveder, automatikusan visszatérő STOP
kapcsoló, állítható és Combi védőlemez.

966 60 48-01

952 71 57-52

HUSQVARNA 128C / 122C
Könnyű, hajlított szárú fűkaszák, kiskerttulajdonosok számára ideálisak. Könnyen indítható.
Ötletes Tap-n-go damilfejjel.

HUSQVARNA 136LiL
Könnyű, kényelmes fűkasza háztartási
használatra. Csendes működés a lítium-ion
akkumulátornak köszönhetően. Nagyszerűen
használható pázsitszegéLyek nyírására.

543RS, 966 77 99-02

ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA 536LiRX
Professzionális felhasználók számára. Nagyteljesítményű fűkasza nagyszerű ergonómiával és 2
irányba forgó vágófejjel. Fűnyíró kés mellékelve.
lítium-ion akkumulátor.

HUSQVARNA 536LiLX
Professzionális felhasználók számára. Nagyteljesítményű fűkasza kör alakú fogantyúval és
2 irányba forgó damilfejjel. lítium-ion akkumulátor.
Kiegészítőként rendelhető fűnyíró kés.

36 V, 3,8 kg akkumulátor nélkül. savE™ a
maximális üzemidőért, két irányba forgó damilfej,
3 ágú fűnyíró kés és Balance 35 B heveder.

36 V, 3,0 kg akkumulátor nélkül. savE™ a
maximális üzemidőért, két irányba forgó fűnyíró
szál, állítható fogantyú.

967 32 67-11

967 32 68-11

28 / 21,7 cm³, 0,8 / 0,6 kW, 4,4 kg. Smart Start
és automatikusan visszatérő leállító kapcsoló.
128C, 952 71 57-51
122C, 966 77 97-01

36 V, 3,1 kg akkumulátor nélkül, savE™ a
maximális üzemidőért, teleszkópos nyél,
állítható fogantyú.
967 27 64-11
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EGYETLEN GÉP
AZ EGÉSZ KERTHEZ
A kombinált fűkaszáink tökéletes választást jelentenek, ha valóban intelligens és sokoldalú
munkaeszközt szeretne. Csak egy gépet kell beindítania és bemelegítenie, amelyen gyorsan és
könnyen válthat az egész évi feladatok elvégzésére alkalmas különböző szerszámok között.
A motorok és az összes szerszámok ugyanolyan nagyteljesítményűek és hatékonyak, mint
a hagyományos fűkaszákon, magassági ágvágókon, sövényvágókon stb. Emellett a kombinált
gép kisebb helyen tárolható, valamint kevesebbe kerül a karbantartása és a szervizelése.

A gyorscsatlakozó rendszerünk
segítségével könnyedén lehet
váltani a szerszámok között

LK KOMBINÁLT FŰKASZÁK

Könnyen használható és hatékony gépek
A kényelmes, hurok alakú fogantyúkkal rendelkező, LK-sorozatú kombinált fűkaszák
lenyűgözően könnyű, mégis megbízható és hatékony gépek. Tökéletes választást
jelentenek a kisebb területeken végzett munkához.

Az LK fűkaszák fűvágó késsel és
damilfejjel, valamint a szerszámok
széles választékával szerelhetők fel

Állítható hurok alakú fogantyú

Smart Start a gyorsabb indítás érdekében

RK KOMBINÁLT FŰKASZÁK

Az igazán kemény munkákhoz
Az állítható fogantyúval rendelkező, RK-sorozatú
kombinált fűkaszák valóban tartós, erőteljes
és jól megtervezett gépek. Hosszabb műszakokra,
megerőltetőbb feladatokra és nagyobb területekre
tervezték őket.

Állítható fogantyúnyél

Szerszámok, amelyek mindentől segítenek megszabadulni
Először válasszon egy olyan gépet, amely a legjobban megfelel az igényeinek,
majd ismerkedjen meg szerszámaink széles választékával. Valamennyi szerszám
gyorsan csatlakoztatható, tartós konstrukciójú és – ami a legfontosabb – elegendő teljesítménnyel rendelkezik a sűrű pázsit és az erőteljes bozót nyírásához,
valamint nagy mennyiségű falevél és törmelék fújásához vagy sepréséhez.
Csak hogy néhány példát említsünk arra, hogy mitől való megszabadulásban
tudunk segíteni.

Gyorscsatlakozó rendszer

Az RK fűkasza fej fűvágó késsel és
damilfejjel, valamint a szerszámok széles
választékával szerelhetők fel

Low Vib a kevésbé fárasztó
munka érdekében
Erőteljes X-Torq motor

Megbízható teljesítmény
A motorok és az összes szerszámok ugyanolyan nagyteljesítményűek
és hatékonyak, mint a hagyományos fűkaszákon, magassági ágvágókon,
sövényvágókon stb. Ezekben olyan megbízható munkatársakra talál,
amelyek mindig elvégzik a rájuk bízott munkát.

Kezdje csak egy géppel
Csak egy gépet kell beindítania és bemelegítenie, amelyen gyorsan
és könnyen válthat az egész évi feladatok elvégzésére alkalmas
különböző szerszámok között.

Élvezze a kimagaslóan
hatékony munkát, még igazán alacsonyan is
Soha nem alkuszunk meg a teljesítmény, a tartósság és a termelékenység terén.
Ezért úgy terveztük meg a kombinált gépeinket, hogy ugyanolyan jól működjenek, mint a hagyományos gépeink. Ez azt jelenti, hogy egyszerre élvezheti egy
kényelmes és erőteljes magassági ágvágó egy igazán hatékony és megbízható
kapa előnyeit.
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ADAPTEREK KOMBI GÉPEKHEZ
ADAPTEREK

GTA 850 / 28 FŰKASZA FEJ
Combi védőlemezzel és T35 Tap-n-Go damil
felszerelve. A tengely átmérője 28 mm. Az
543RBK és a 336RK gépekre szerelhető.
967 11 31-01

TA 850 / 24 FŰKASZA FEJ
Combi védőlemezzel és T35 Tap-n-Go damil
felszerelve. Az 525RK, 525LK, 128LDX, 524LK és
a 122LK modellekre szerelhető.
537 35 35-01

BCA 850 / 28 FŰKASZA FEJ
Kombinált védőlemezzel és Multi 300-3 fűnyíró
késsel felszerelve. A tengely átmérője 28 mm. Az
543RBK és a 336RK gépekre szerelhető.
967 02 67-01

BCA 850 / 24 FŰKASZA FEJ
Kombinált védőlemezzel és Multi 255-4 fűnyíró
késsel felszerelve. J-fogantyúval és hevederrel
együtt. Az 525RK, az 525LK és az 524LK
modellekre szerelhető.
967 18 59-01

CSA 850 / 28 TISZTÍTÓFŰRÉSZ
Fűrészlap védővel és 200 mm-es Scarlett
fűrészlappal felszerelve. A tengely átmérője
28 mm. A 336RK gépre szerelhető.
967 02 69-01

CSA 850 / 24 TISZTÍTÓFŰRÉSZ
Fűrészlap védővel és 200 mm-es Scarlett
fűrészlappal felszerelve. A tengely átmérője
24 mm. Az 525RK gépre szerelhető.
967 18 60-01

HA 110 RÖVID SÖVÉNYVÁGÓ
Rövid sövényvágó szerszám. Vágókés hossza:
55 cm. Cső hossza: 11 cm. Tengely átmérője:
24 mm. Az 525LK, a 128LDX, az 524LK és a
122LK gépekre szerelhető.
537 19 66-05

HA 850 HOSSZÚ SÖVÉNYVÁGÓ
Hosszú sövényvágó szerszám. Vágókés hossza::
55 cm. Cső hossza: 85 cm. Tengely átmérője:
24 mm. Az 535FBX, az 525LK, a 128LDX, az
524LK és a 122LK gépekre szerelhető.
537 19 66-06

ÚJ

EA 850 SZÉLEZŐ
Az egyenes és rendezett szélezés hatására jól
fognak kinézni a pázsitok, az ösvények és a
virágágyások. Nyél átmérője: 24 mm. Az 525LK,
a 128LDX, a 524LK és a 122LK modellekre
szerelhető.
537 19 69-01

BR 600 SÖRTÉS KEFE
Robusztus kefe, amely eltávolítja a
szennyeződést a gyalogutakról, a kocsibeállókról,
sőt, a mély hornyokból is. Védőlemez mellékelve.
Szélesség: 60 cm. Nyél átmérője: 24 mm. Az
525RK, az 525LK, a 128LDX, az 524LK és a
122LK modellekre szerelhető.
967 29 67-01

PA 1100 MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ
Szükség esetén még hosszabbra érhet el vele.
Akár kb. 15 cm vastag ágakat is átvág. Szélesség:
110 cm. Nyél átmérője: 24 mm. Az 535FBX, az
525LK, a 128LDX, az 524LK és a 122LK
modellekre szerelhető.
537 18 33-23

CA 230 KAPA
Ideálisak a kényes virágágyásokhoz és a fák
törzse körül. Nyél átmérője: 24 mm. Az 525RK,
a 525LK, a 128LDX, az 524LK és a 122LK
modellekre szerelhető.
967 29 42-01

DT 600 MOHAGEREBLYE
Eltakarítja a mohát az egészségesebb pázsit
érdekében. Szélesség: 60 cm. Tengely átmérője:
24 mm. Az 525RK, 525LK, 128LDX és az 524LK
modellekre szerelhető.
967 29 69-01

SR 600-2 SEPRŰ
Nagyteljesítményű gumi seprőfej, amely
letakarítja a homokot és a kavicsot a
gyalogutakról, a kocsibeállókról és a pázsitról.
Védőlemez mellékelve. Szélesség: 60 cm.
Tengely átmérője: 24 mm. Az 525RK, 525LK,
128LDX és az 524LK modellekre szerelhető.
967 29 44-01

BA 101 LOMBFÚVÓ
Nagyteljesítményű lombfúvó, amely
megszabadítja a gyalogutakat és a kocsibeállókat
a falevelektől, szeméttől és levágott fűtől. Nyél
átmérője: 24 mm. Az 525RK, a 525LK, a 128LDX,
az 524LK és a 122LK modellekre szerelhető.
967 28 64-01

EX 780 HOSSZABBÍTÓ
Tengelyhosszabbító, amely majdnem 80 cm
extra kinyúlást biztosít. Tengely átmérője: 24 mm.
Az 535FBX, az 525LK, a 128LDX, az 524LK és a
122LK gépekre szerelhető.
967 29 71-01

PROFESSZIONÁLIS
HASZNÁLATRA
Ezek nagy igénybevételre tervezett
gépek, amelyek kibírják a szakemberek általi gyakori használatot. A
teljesítményük és az egyensúlyuk
kiváló, így sok munkát lehet elvégezni velük a kezelő minimális
megterhelése mellett.

HUSQVARNA 525LK
Kis súlyú fűkasza profi használatra. Különféle szerszámok szerelhetők rá,
amelyekkel sokféle feladat végezhető el. Az X-Torq fokozza a teljesítményt.
Kör alakú fogantyú.
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,7 kg. X-Torq, Smart Start, önálló indítószerkezet,
automatikusan visszatérő leállító kapcsoló, komfort fogantyú és
„rápattintható” szerszámok.
967 14 83-02
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HUSQVARNA XP® SYNTHETIC
KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ
Teljesen szintetikus és biológiailag lebomló 2
ütemű olaj, nagy terhelés és magas fordulatszám
melletti megerőltető használatra tervezve.
0,1 l, 578 18 03-03
1 l, adagolós, 578 03 70-03
4 l, 578 03 71-03

Rugalmas vállrész és egyedi magasságállítás. Széles, szellőző hátlap.

Kimagasló
teljesítményre
optimalizált
olajok
A Husqvarna olajokat a motorok fejlesztésével összhangban optimalizáljuk.
Mindig megbízhat bennünk, hogy a körülményekhez igazított olajok széles
választékát kínáljuk. Szintetikus és magas fokon finomított ásványi olajok keverékét használjuk, amelyek a külön kifejlesztett adalékokkal tökéletes kenést, beragadás elleni védelmet és tisztább, környezetbarát motort biztosítanak.

Súlyelosztás a váll és a csípő között.

HUSQVARNA LS+ KÉTÜTEMŰ OLAJ
Félszintetikus, alacsony füstölésű olaj, amely
kiváló védelmet nyújt mind a szegény keverék,
mind a szénlerakódás miatti beragadás ellen.
0,1 l, 578 18 03-02
1 l, adagolós, 578 03 70-02
4 l, 578 03 71-02
HUSQVARNA HP KÉTÜTEMŰ OLAJ
Úgy fejlesztették ki, hogy alacsony minőségű
benzinnel is jól használható legyen.
0,1 l, 587 80 85-01
1 l, adagolós, 587 80 85-11
1 l, normál, 587 80 85-10
4 l, 587 80 85-20

Bővebben a
husqvarna.hu
oldalon.

Könnyen hozzáférhető gyorskioldó
vészhelyzet esetére. Ütéscsillapító,
mozgó csípőbetét.

Ergonómikus kialakítású hevederek
a tökéletes súlyelosztás érdekében

Növelje a teljesítményt az optimális
damilfej, fűvágó kés vagy fűrésztárcsa
megválasztásával

Aki egész napon át nehéz gépekkel dolgozik, annak a heveder minősége és
konstrukciója nagymértékben befolyásolja, hogy mennyire fárad el. A jó heveder
számtalan követelménynek tesz eleget, az Ön testalkatától és a hordozott gép
típusától függően. A teljes Husqvarna termékcsalád olyan ergonómikus hevede
reket tartalmaz, amelyek minden igénynek megfelelnek.

Az általunk forgalmazott damilfejeket, fűvágó késeket, fűrésztárcsákat nemcsak
egyszerűen vágásra tervezték. A kiváló konstrukció, a minőségi anyagok
és a munkát megkönnyítő technológia a legmagasabb szintű teljesítményt,
hatékonyságot és biztonságot nyújtja.
1

2

3
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2. HUSQVARNA BALANCE X™
A vállak, a mellkas és a hát közötti kiemelkedő súlyelosztásnak, valamint a vállakról a csípőre
történő súlyáthelyezésnek köszönhetően nagymértékben tehermentesíti a felsőtestet és a kart.
578 44 97-01
3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Valamennyi termékkel használható. A Balance Flex™ fokozott emelőerővel rendelkezik.
Ergonomikus konstrukciójú és nyitott karabinerekkel csatlakozik, ami könnyebb a felhasználó
számára.
578 44 99-01

Ha fűkaszát használ, viseljen szem- és arcvédőt, valamint védőnadrágot
és védőcsizmát. A védőkesztyűt és a hallásvédőt se felejtse el. A
vágóberendezéseink teljes termékskálája biztosítja, hogy olyan eredményt
érjen el, amelyre büszke lehet. Bővebben a 76. oldalon.

FŰVÁGÓ KÉS
255 / 3T, 275 / 4T, 300 / 3T, 350 / 3T, 230 / 2T
Sűrű, durva fűhöz, de fás szárú növényekhez nem
használható. 4, 3 vagy 2 foggal.
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1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Fejlett heveder számos egyedi jellemzővel, például beállításokkal férfiak és nők számára, valamint
elforduló vállrésszel. Kiemelkedő súlyelosztást biztosít a vállak, a mellkas és a hát között. Emellett
a súlyt is átteszi a vállakról a csípőre.
578 44 98-01

Dolgozzon biztonságosan
és hatékonyan

HUSQVARNA ECO KENŐZSÍR
Fűkasza szöghajtáshoz. Bevált kenőzsír, amely
egyszerre keni az erőátvitelt és elnyeli a
tengelyirányú erőket. Környezetbarát. Biológiailag
lebomló.
100 g, 503 97 64-01

4. HUSQVARNA BALANCE 55 ÉS 35
Ergonomikus heveder, amely optimálisan osztja el a terhelést a vállak, a mellkas és a hát között.
A Balance 35B-t kifejezetten az akkumulátoros fűkaszákhoz és lombfúvókhoz fejlesztettük ki.
Balance 55, 537 27 57-01
Balance 35, 537 27 57-02
Balance 35B, 537 27 57-05
5. HUSQVARNA STANDARD
Könnyebb fűkaszához tervezve. Állítható, párnázott vállpántok. Egyszerű és hatékony gyorskioldó a
mellkasnál.
537 21 63-01

FÉLAUTOMATIKUS FŰKASZA FEJEK, 25–55 CM³
A Tap-n-go funkció automatikusan adagolja a
damilt, ha a fejet a talajhoz nyomják. Az X
változatokat hosszabb élettartamra tervezték,
mert a Tap-n-go gomb golyóscsapágyas. A T35
Universal olyan adaptert tartalmaz, amellyel a
legtöbb más fűkaszákra is felszerelhető.
T25C, 578 44 59-01
T25B, 579 29 40-01
T25 3/8", 578 44 60-01
T25 M10, 578 44 61-01
T35 M10, 578 44 63-01
T35 M12, 578 44 64-01
T35 Universal, 578 44 94-01
T35X M10, 578 44 65-01
T35X M12, 578 44 66-01
T45X M12, 578 44 68-01
T55X M12, 578 44 70-01

TELJESEN AUTOMATA DAMILFEJEK, 25–55 CM³
A damil automatikusan adagolódik, ha túl rövid.
A damil hossza önmagától beállítódik a legjobb
teljesítmény érdekében.
Trimmy Superauto II, 578 44 71-01

MANUÁLIS DAMILFEJEK, 25–55 CM³
A damil adagolása manuálisan történik a
damiladagoló gomb megnyomásával és a damil
kihúzásával. Így a felhasználó a kívánt hatásnak
megfelelően választhatja meg a damil hosszát.
S35 M10, 578 44 74-01
S35 M12, 578 44 76-01
Trimmy S II, 578 44 78-01

FŰVÁGÓ KÉS
225 / 8T, 225 / 4T, 200 / 4T Sűrű, durva fűhöz,
de fás szárú növényekhez nem használható. A fű
ráesik a vágókésre a rendezett sorok érdekében.
4 vagy 8 fogas változatban kapható.

TRI-CUT FŰKASZA FEJ
Egyedülálló konstrukció, amelynél műanyag
vágókések helyettesítik a fűkasza damilt. Ideális
durvább fűhöz és köves talajhoz. Nagyon jól
látható, cserélhető műanyag kések, amelyek
biztonságosan használhatók a fák és bokrok
körül.
Tri-Cut M10, 578 44 91-01
Tri-Cut M12, 578 44 93-01

FÉMÖTVÖZET FŰKASZA FEJ
Robusztus és megbízható, gyors és könnyű
damiladagolással. Minimális karbantartást igényel
és az alacsony vágási magasság rendezett
eredményt biztosít.
578 44 82-01

FŰRÉSZTÁRCSA
Scarlett 200 / 22T, 225 / 24T A tisztítófűrészek
professzionális felhasználóival közösen
fejlesztettük ki. A maximális vágási teljesítmény
és az alacsony vibrációs szint legjobb
kombinációja.
22 vagy 24 fogas változatban kapható.
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SÖVÉNYVÁGÓK

Amit Ön kap
– és ahogyan mi tesszük
Tartósságra gyártva
A robusztus konstrukció növeli az élettartamot és
felkészíti a sövényvágót a kemény munkára.

Teljesítmény a környezetért
Az X-Torq motortechnológia akár 75%-kal is
csökkenti a károsanyag-kibocsátást és 20%-kal
az üzemanyagfogyasztást.*

Csendes működés
Az alacsony zajszintű motortechnológia és a speciális
konstrukció miatt az alkalmi használatra szánt
sövényvágóink csendesek és könnyen használhatók.
Ez nagyon fontos szempont mindenki számára,
aki lakókörnyezetben dolgozik.

Könnyebb indítás
A motort és az indító berendezést úgy tervezték,
hogy a gép gyorsan, minimális erőfeszítéssel beinduljon,
így gyorsabban lehet elkezdeni a munkát.

HOSSZÚ KINYÚLÁS
�
�
TELJES KONTROLL

Alacsony vibrációs szint
A markolatok hatékony rezgéscsillapítása csökkenti a
karokat és a kezeket érő egész napi terhelést az éberség
és a hatékonyság érdekében.

Nagyfokú sokoldalúság
Néhány sövényvágónk állítható vágórésszel vagy hátsó
fogantyúval van felszerelve. E funkciók növelik a sokoldalúságot és a kényelmet, és kevésbé fárasztóvá teszik
a munkát.

A sövénynek időre és gondozásra van szüksége, hogy egészséges és szép
maradjon. A jól karbantartott sövény egyrészt magánszférát biztosít, másrészt
egyenes vonalakat és szép látványt kölcsönöz a kertnek. A különféle sövények
más és más szerszámokat igényelnek, amit sövényvágó vásárlásakor nagyon
fontos szem előtt tartani. Valamennyi Husqvarna sövényvágó erőteljes, precíz
és hatékony, hogy mindig nagyszerű eredményeket biztosítson.

Extra elérés
A normál hosszúságú gépeken kívül jól kiegyensúlyozott,
kényelmes és erőteljes, meghosszabbított sövényvágókat
is kínálunk. Ezek a gépek megkönnyítik a magasan vagy
nehezen elérhető helyen lévő sövények nyírását.

* A funkciót nem tartalmazó, egyenértékű modellekkel összehasonlítva.
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SÖVÉNYVÁGÓK
PROFESSZIONÁLIS
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SÖVÉNYVÁGÁS KIVÁLÓ EREDMÉNNYEL
TELESZKÓPOS SÖVÉNYVÁGÓK

Állítható szögű
vágórész

Nehéz nyírás

Elér oda is, ahol a többiek csak küszködnek

Alacsony és magas sövények

A teleszkópos, csuklós sövényvágók akkor használhatók tökéletesen,
amikor bonyolult helyeket kell elérnie teljesítményveszteség nélkül.
Kiválóan kezelhetők. könnyen indíthatók, magas és alacsony sövényhez
egyaránt használhatók, és a hátrahajtható vágószárral rendelkező
HE4 extra könnyen tárolható és szállítható is.

Nagyszerű kezelhetőség

Professzionális sövényvágók erőteljes, üzemanyagtakarékos
X-Torq motorokkal. A rögzített
hosszabbítós verzió nagyobb
munkatartományt tesz lehetővé a
fokozott termelékenység érdekében, miközben az állítható hátsó
fogantyús változatok megkönnyítik a függőleges sövényvágást.

Könnyű tárolás

ÚJ

HUSQVARNA 525HF3S
Erőteljes, rögzített hosszabbítós sövényvágó 65
cm-es, kétoldalas vágókéssel. Sziklaszilárd
konstrukció, amely ellenáll a gyakori és
megerőltető használatnak.

HUSQVARNA 226HD75S
Kivételes kiegyensúlyozottságú, 75 cm hosszú,
kétoldalas vágókéssel. Úgy tervezték, hogy
ellenálljon a megerőltető használatnak. Alacsony
vibrációs szintek.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Professzionális használatra; erőteljes és tartós
lítium-ion akkumulátorral. 60 cm kétoldalas
vágórész és kényelmes, elforgatható hátsó
fogantyú.

25,4 cm³, 1 kW, vágókés hossza: 65 cm, 6,1 kg.
Önálló indítószerkezet és és állítható vágófej.

23,6 cm³, 0,85 kW, vágókés hossza: 75 cm, 6,0
kg. Önálló indítószerkezet, X-Torq, Low Vib és
állítható hátsó fogantyú.

36 V, 3,8 kg akkumulátor nélkül, vágókés hossza:
60 cm. savE™ a maximális üzemidőért,
elforgatható hátsó fogantyú.

967 27 99-01

966 72 94-02

967 14 74-01

RÉSZIDEJŰ HASZNÁLAT
Teleszkópos rúd
Komfort fogantyúk

KÉTOLDALAS SÖVÉNYVÁGÓK

Sövények formára nyírása

Rugalmas kezelés minden szögben

Gyors indítás

A kétoldalas sövényvágókat a sövények formára nyírt részei számára
tervezték. Hatékony és kényelmes működést biztosítanak az olyan
funkciókkal, mint a legtöbb modellen megtalálható Smart Start,
Low Vib és állítható fogantyú.

Nagy teljesítmény
Állítható fogantyúk

A teleszkópos sövényvágók olyan
szakemberek számára, akik gyakran használják azokat, valamint
olyan kiskerttulajdonosok számára, akik professzionális szintű
berendezést szeretnének. Egyesítik a nagyobb gépek erejét és teljesítményét a kisebb gépek
kényelmével és kis súlyával.
Ahhoz, hogy Ön létrehozhassa és
fenntarthassa a kertjét.

ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA 325HE4
Teleszkópos sövényvágó olyan gyakori
felhasználóknak, akik kis súlyt és jó ergonómiát
szeretnének. A vágókés távirányítható és könnyű
indítás.

HUSQVARNA 325HE3
Teleszkópos sövényvágó olyan gyakori
felhasználóknak, akik kis súlyt és jó ergonómiát
szeretnének. A vágókés távirányítható és könnyű
indítás.

25,4 cm³, 1 kW, vágókés hossza: 55 cm, 6,4 kg.
Önálló indítószerkezet, X-Torq, és állítható
vágófej.

25,4 cm³, 1 kW, vágókés hossza: 55 cm, 6,35 kg.
Önálló indítószerkezet, X-Torq, és állítható
vágófej.

966 78 77-01

966 78 76-01

HUSQVARNA 122HD60
Alacsony zajszintű, kis súlyú, ház körüli
használatra szánt sövényvágó olyan kényelmi
funkciókkal, mint az állítható hátsó fogantyú és
a Smart Start.

HUSQVARNA 136LiHD45
Ideális a kis- és közepes méretű sövényekhez.
Könnyen használható, kis súlyú és a lítium-ion
technológia drasztikusan csökkenti a zajszintet.

Állítható hátsó fogantyú

Lombcsapda

ALKALMI HASZNÁLAT

Hosszú vágókés

Széles sövények
Precíziós vágás
Kényelmes használat

EGYOLDALAS SÖVÉNYVÁGÓK

Egyenes vágások
egyetlen mozdulattal
Az egyoldalas sövényvágók megkönnyítik az egyenes
és precíz vágást, és a hosszabb vágóéllel egyetlen nagy
mozdulattal lehet vágni velük a széles sövényeket.

Miért válasszon akkumulátoros sövényvágót?
Alacsony zajszint. Nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás. Alacsony vibrációs szint.
Tökéletes egyensúly. Nagy teljesítmény. Ezek a kiváló sövényvágó kritériumai. És ezt
kapja a Husqvarna akkumulátoros sövényvágóktól. Ez azt jelenti, hogy Ön könnyű
és tökéletesen kiegyensúlyozott sövényvágó birtokába jut, amellyel órákon
át kényelmesen dolgozhat. Ezen kívül az akkumulátoros szerszámok
karbantartási igénye is alacsony.
A Husqvarna háton hordható akkumulátor kapacitása akár hatszorosa a normál Husqvarna akkumulátorénak, így még a munkanap
végéig sem kell feltöltenie. Bővebben a 4. oldalon.

Az olyan könnyen használható
funkcióiknak köszönhetően, mint a
Smart Start és az állítható hátsó
fogantyú, az alkalmi használatra
tervezett Husqvarna sövényvágók
alkalmasak ház körüli használatra.
Könnyűek, csendesek és könnyen
kezelhetők.

21,7 cm³, 0,6 kW, vágólemez hossza: 59 cm,
4,9 kg. Smart Start, Automatikusan visszatérő
leállító kapcsoló, alacsony zajszintű motor,
Low Vib és állítható hátsó fogantyú.
966 53 24-01

36 V, 3,1 kg akkumulátor nélkül, vágókés hossza:
45 cm. savE™ a maximális üzemidőért.
967 19 37-11, benne: BLi80 és QC80.
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TERMÉSZETES ERŐ
�
�
MANUÁLIS VEZÉRLÉS

Amit Ön kap
– és ahogyan mi tesszük
Nagy teljesítmény
A lombfúvók nagyteljesítményű motorokkal rendelkeznek, amelyek elég erőteljesek ahhoz, hogy elfújja és
felhalmozza a lombot és a kerti szemetet, bárhová
is kell mozgatni azt.

Alacsony zajszint

Szabaduljon meg a lomboktól, a szalmától, a fűtől, a pókhálótól, a homoktól,
a kavicstól – és a nehéz munkától. A Husqvarna lombfúvókat a felhasználót
szem előtt tartva, hatékony és élvezetes munkához tervezték. És biztos
lehet benne, hogy ezek a lombfúvók erőlködés nélkül megbirkóznak
a feladatok széles választékával.

Az akkumulátoros lombfúvók nagyon kis zajszintűek,
az 536LiBX például csak 79 dB(A). A benzinüzemű
gépekhez képest ez kényelmes munkakörnyezetet
biztosít, és másokat is kevésbé zavar. Emiatt ideálisan
használhatók lakókörnyezetben végzett munkára.

Hosszabb szervizelési intervallumok
A nagyméretű lombfúvók megnövelt felületű szűrője
miatt a lombfúvó kevésbé használódik el, és Ön hosszabb
ideig használhatja a szűrőcserék között.

Alacsony vibrációs szint
A hatékony rezgéscsillapítása csökkenti a karokat
és a kezeket érő egész napi terhelést az éberség
és a hatékonyság érdekében.

Teljes kontroll
Az automatikus sebességtartás lehetővé teszi a ventilátor
fordulatszámának megválasztását, ami totális kontrollt
biztosít Önnek.

Simább indítás
A Smart Start révén a lombfúvó gyorsan és minimális
erőfeszítéssel indítható be. Az indítózsinór ellenállása
40%-kal csökkent.

Fújás vagy szívás
A 125BVX könnyen szívóberendezéssé alakítható, ami
lehetővé teszi a törmelék hatékony összegyűjtését.
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FÚJJA EL A NEHÉZ MUNKÁT

Háton hordozható és akkumulátoros lombfúvók olyan professzionális
felhasználók számára, akik hetente
sok órát töltenek a falevelek és a
törmelék elfújásával. A szakemberek által igényelt jellemzőkkel, mint
például tartósság, ergonómia és
kiváló egyensúly.

Gyorsan elérhető légszűrő
Széles vállpántok

HÁTI LOMBFÚVÓK

HUSQVARNA 580BTS
A legerősebb kereskedelmi célú, háton hordozható lombfúvó. Nagy
légáramlási sebesség, hosszú üzemidő és kényelmes vállpántok.
75,6 cm³, 26 m³ / perc, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq, Air Injection™, Low Vib,
állítható fogantyúk és automatikus sebességtartás.

Dolgozzon könnyebben a nagyobb területeken
A Husqvarna háti lombfúvók csendes gépek, amelyek teljes
kontrollt biztosítanak a felhasználónak. Ideálisan használható
nagy területeken és hosszan tartó, nehéz munkára.

966 62 96-01

A felhasználót érő terhelés
minimalizálása érdekében a
lombfúvóink gázadó markolata
úgy helyezkedik el, hogy
semlegesítse a légáram és a
motor által keltett oldalirányú
erőket

Nagy területek

HUSQVARNA 530BT
Kis súlyú, professzionális célú, háton hordozható lombfúvó, amely önálló
kategóriát képvisel. Egyesíti a könnyű használatot, a kiváló egyensúlyt és
a lenyűgöző teljesítményt.
29,5 cm³, 10,2 m³ / perc, 64,8 m/s, 6,7 kg. X-Torq, Low Vib, állítható
fogantyúk és automatikus sebességtartás.
966 78 03-01

ÚJ

Kiemelkedő fúvási teljesítmény
Csúcskategóriájú ergonómia
Csípőöv

HUSQVARNA 525BX
Erőteljes, jól kiegyensúlyozott, kézi lombfúvó. Speciális ventilátor és
házkialakítás, valamint X-Torq a nagy fúvási kapacitás érdekében.
25,4 cm³, 13 m³ / perc, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq, Automatikusan visszatérő
leállító kapcsoló és automatikus sebességtartás.

Az automatikus sebességtartási
és betöltési funkció könnyen
beállítható az intuitív billentyűzettel

967 28 42-01

Sokoldalú és hatékony

Nagy légnyomás a
zökkenőmentes és hatékony
tisztítás érdekében
Irányban álló fújócső

Konstrukciójuk tökéletesé teszi őket a kisebb és közepes méretű
területeken végzett hatékony munkára. A kézi lombfúvók egyesítik a nagy teljesítményt és a kimagasló egyensúlyt, ami tökéletessé teszi őket mind a különféle kisebb, mind a megerőltetőbb
munkákra. A kézi termékek közé mind akkumulátoros, mind
benzines lombfúvók tartoznak.

Az akkumulátortechnológa legújabb fejlesztései nagymértékben
növelték a teljesítményleadást.
Legyen akár professzionális vagy
gyakori ház körüli felhasználó,
le fogja nyűgözni a Husqvarna
akkumulátoros lombfúvók
teljesítménye.

HUSQVARNA 436LiB
Könnyű lombfúvó automatikus sebességtartással, azonnali indítással
és teljesítményfokozó üzemmóddal. Könnyen használható és csendes
a lítium-ion technológiának köszönhetően.

Kis- és közepes méretű területek

36 V, 81 dB(A), 12.5 m³/min, 47 m/s, 2,4 kg akkumulátor nélkül.
Sebességtartó automatika és teljesítményfokozó üzemmód.

Nagy manőverező képesség

967 25 24-02

Benzines vagy akkumulátoros

ALKALMI HASZNÁLAT

S alakú kimenet a
jobb teljesítmény
érdekében
A házat úgy tervezték, hogy a légáramlás a fogantyúval azonos irányban
legyen. Ez kiküszöböli az oldalirányú
erőket, és könnyebben manőverezhetővé teszi a lombfúvót és hatékonyabbá a munkát.

Erőteljes és könnyű
akkumulátoros lombfúvók
Nem füstöl és kisebb a zajszintje, és emellett
ugyanolyan erőteljes, mint sok hasonló, de
benzinnel működő gép. Azokról az akkumulátoros lombfúvóinkról van szó, amelyek egyszerre a legkisebb súlyúak a piacon, és a
konstrukciójuk is jól kiegyensúlyozott. Végül,
de nem utolsósorban, könnyen használhatók.
A beindításhoz és a leállításhoz csupán egy
gombot kell megnyomni az intuitív
billentyűzeten.

36 V, 82 dB(A) 12,8 m³/perc, 48 m/s, 2,4 kg akkumulátor nélkül,
Sebességtartó automatika és teljesítményfokozó üzemmód.
967 62 83-01

RÉSZIDEJŰ HASZNÁLAT
KÉZI LOMBFÚVÓK

HUSQVARNA 536LiB
Ez a könnyű, erőteljes lombfúvó jól ki van egyensúlyozva a kiváló kényelem
és a hosszú műszakok érdekében. Csendes, köszönhetően a ventilátor
konstrukciójának és a lítium-ion akkumulátornak. A válpánt tartozék.

Olyan háztulajdonosok számára,
akik ritkábban használnak lombfúvót, de így is értékelik a Husqvarna
minőségét. Ez szilárd konstrukciót,
nagy kapacitást, jó teljesítményt
és felhasználóbarát működést
jelent.
HUSQVARNA 125BVX
Ez a háztulajdonosok számára ideális, jól kiegyensúlyozott, kézi lombfúvó
egyesíti a teljesítményt, a könnyű használatot és az irányíthatóságot.
Szívókészlettel.
28 cm³, 12 m³ / perc, 58 m/s, 4,4 kg. Smart Start, automatikusan visszatérő
leállító kapcsoló, szívási funkció, mulcsolási funkció, irányban álló fújócső és
automatikus sebességtartás.
952 71 56-45
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A VÁLASZUNK AZ
ÖN FŰNYÍRÁSI IGÉNYEIRE

RIDEREK

Kiváló megoldás a szűk és nehezen elérhető helyeken
Ha élvezni szeretné a vezetést és könnyen ki szeretne kerülni minden
akadályt, a Husqvarna Rider kétségtelenül Önnek készült. Sok funkcióval
rendelkezik, és a tartozékok széles választéka szerelhető fel rá a különféle
munkákhoz. A törzscsuklós kormánymű kiváló manőverező képességet és
kis fordulókört biztosít a Ridernek. Az előre szerelt vágóasztal segítségével
a nehezen elérhető helyeken, például a bokrok alján és a kerítések tövében
is problémamentesen lehet füvet nyírni.

Amikor fűnyírót keres, sok kérdés merül fel, melyeket a fűnyíró gépeink széles
termékskálája mind megválaszolja. Az önjáró fűnyírók, a vezethető gépek, a
különböző vágási megoldások és a szerszámok nagyobb sokoldalúságot és
egész éves használatot biztosítanak. Legfőképpen a Husqvarna jelenti azt, hogy
biztos lehet benne, hogy olyan gépet vásárol, amely nem csak az igényeinek
felel meg, hanem hosszú éveken át teljesítőképes is marad.

Kimagasló manőverező képesség
Sokoldalú vágási rendszer
BioClip®
Egész éves használat
Akkumulátoros változatban is kapható
BŐVEBBEN A
HUSQVARNA.HU
OLDALON

FŰNYÍRÓK

Hagyományos, de könnyebben kezelhető fűnyírók
Azoknak, akik úgy döntöttek, hogy fűnyírót vásárolnak, számos olyan gépet tudunk
ajánlani, amely megfelel sokféle pázsit és felhasználó igényeinek. Ha a különböző
vágási módok sokoldalúságára vágyik, a fűgyűjtős modelleket ajánljuk, amelyek
lehetővé teszik a mulcsozást és a hátsó fűkidobást is fűnyírás közben. És mivel
tudatában vagyunk annak, hogy minden pázsit más és más, nálunk megtalálja azt
a gépet, amely rendelkezik az Ön által igényelt jellemzőkkel, hogy az eredmény
nagyszerű, az élet könnyebb és a munka élvezetesebb legyen.
Kimagasló manőverező képesség
Sokoldalú vágási rendszer
Fűgyűjtő
BioClip®
Akkumulátoros változatban is kapható

KERTI TRAKTOROK

A kerti igásló
A kimagasló teljesítményű és könnyen használható Husqvarna traktorok sokoldalúságot
visznek a kerti munkákba. A tartozékok széles választéka és a vágási módok rendkívül
sokoldalúvá teszi ezeket a traktorokat. Ideálisak a pázsit hatékony gondozásához
és más különféle kerti munkákhoz. A Husqvarna traktorok felszerelhetők
pótkocsival, szórógéppel, hótolóval és sok minden mással,
amelyek egész évben használható igáslovakká teszik őket.
Sokoldalú vágási rendszer
Fűgyűjtő
BioClip®
Egész éves használat
Kiemelkedő kényelem

Teljesen automatikus
Kiváló minőségű pázsit
Lítium-ion akkumulátor
Csendes működés
Nem kell foglalkozni a levágott fűvel

ROBOTFŰNYÍRÓK

Hadd csinálják a robotok, amihez a legjobban értenek
Ha a kívánságlistáján első helyen szerepel a jól karban tartott pázsit, de az utolsón
a fűnyírás, akkor a robotfűnyírók megoldást jelentenek az Ön számára. Valójában,
hacsak Ön nem egy igazán képzett pázsitgondozási specialista, alig lesz képes
felülmúlni ezt a robotfűnyírót, amikor kiváló eredmények eléréséről van szó,
különösen, ha a pázsit tele van bonyolult alakzatokkal, lejtőkkel és akadályokkal.
A Husqvarna Automower® hajlandó minden nap, éjjel-nappal megszakítás
nélkül dolgozni, hogy Ön a saját igényei szerint élvezhesse a kertjét.
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Amit Ön kap
– és ahogyan mi tesszük
Telepítse és felejtse el
A Husqvarna Automower® robotfűnyírók fejlett műszaki
megoldásokkal vannak felszerelve a legmagasabb szintű
megbízhatóság, minőség és fűnyírási eredmények érdekében. Ez karbantartásmentes működést és minimális
szervizigényt jelent.

Gyönyörű eredmény
Egyedülálló vágás – a három borotvaéles és eltörhetetlen
vágókés tisztán vágja le a füvet. A rövidebb nyesedék
jobb trágyázást, tökéletes és mohamentes vágási eredményt és kisebb energiafogyasztást jelent. És nem kell
összegereblyézni és elhelyezni a levágott füvet.

Nem maradnak keréknyomok a fűben
A Husqvarna robotfűnyíró mindig véletlenszerű mintázatban dolgozik, hogy kiküszöbölje a keréknyomokat, és
keskeny átjárókon is képes áthaladni, miközben elhagyja
vagy megközelíti a töltőállomást.

Elégedett szomszédok

BONYOLULT GYEPFELÜLET
�
�
TÖKÉLETES EREDMÉNY

A környezetbarát robotfűnyíró akkumulátorral működik,
közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül vágja le a füvet,
és nagyon csendes. A szomszédai semmit sem vesznek
észre abból, hogy a kertben működik.

A munkaidő beállítása
Programozás – Ön dönti el, hogy szeretné-e, hogy a
robotfűnyíró a hét minden napján éjjel-nappal működjön.

Igazodik a fű növéséhez

Mi kell egy olyan robotfűnyíró kifejlesztéséhez, amely éjjel-nappal dolgozik,
hogy jól karbantartott pázsitot biztosítson minden kertben a rossz idő, a bonyolult
alakú területek, a meredek emelkedők, a szűk átjárók és más akadályok ellenére?
Mondhatjuk, hogy több mint 20 évi fejlesztés, tesztelés és finomítás áll mögöttük.
1995 óta a robotfűnyírókat a piacon elérhető leginkább bevált, legmegbízhatóbb és
legkiterjedtebb termékcsaládjává fejlesztettük az eredeti Husqvarna Automower®-t.
A különféle képességekkel rendelkező, hat különböző modell között minden bizonnyal
megtalálja a kertjének és az egyedi igényeinek megfelelő, optimális robotfűnyírót.

Az időjárásalapú időzítéssel ellátott Automower® robot
fűnyírók automatikusan maximumra növelik a fűnyírási
időt azokban az időszakokban, amikor a fű erőteljesen
nő. Napos vagy száraz időben, valamint a szezon végén
kevesebb időt tölt fűnyírással, ami csökkenti a pázsit
és a fűnyíró igénybevételét.

Problémamentes
A fedélzeti GPS-rendszer segítségével az Automower®
robotfűnyíró érzékeli, hogy a kert mely részein járt már,
így biztosítva a kiváló fűnyírási eredményt.
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MINDEN IDŐBEN JÓL KARBANTARTOTT PÁZSIT
20 évnyi tapasztalatunkat hasznosítottuk
a megbízható és önálló fűnyíró érdekében

Kiváló terepteljesítmény, akár
45%-os lejtőkapacitással

Mit célszerű figyelembe venni
a Husqvarna Automower® robotfűnyíró
vásárlásakor?
Ahhoz, hogy el tudja dönteni, melyik robotfűnyírót válassza, vegye fontolóra
az alább felsorolt néhány szempontot: Az elvárt munkaidő, a pázsit mérete
és bonyolultsága lejtők, alak, átjárók és más akadályok tekintetében. Bővebb
tájékoztatásért és útmutatásért látogasson el a Husqvarna weboldalának
Automower® részére. Itt található egy interaktív pázsitkalkulátor is, amely
segít a döntésben.

Munkaidő
BŐVEBBEN A
HUSQVARNA.HU
OLDALON

A kis súly és az intelligens
konstrukció egyszerre biztosít
nagy kapacitást és kis
energiafogyasztást

A robotfűnyírónak nem kell működnie, miközben a családtagjai játszani és pihenni
akarnak a pázsiton. Ügyeljen rá, hogy olyan Automower® robotfűnyírót válasszon,
amely elég nagy kapacitású ahhoz, hogy az egész pázsitot lenyírja, amikor azon
nem történik semmi. Ha éjszakai fűnyírást tervez, válassza az Ultrasilent
hajtómotorral szerelt modellt a minimális zavarás érdekében.

A GPS navigáció biztosítja az
egyenletes vágási eredményt a
bonyolult kertekben is
Az Ultrasilent technológiájú
hajtómotorok rendkívül alacsony
zajszintet tesznek lehetővé

A távoli tárgyak érzékelése
miatt a fűnyíró lelassít, mielőtt
akadálynak ütközne

A fényszórók még
sötétben is láthatóvá
teszik a fűnyírót

A pázsit mérete

Bonyolultság
Ha a pázsit sík és négyszögletes, egy kevésbé fejlett robotfűnyíró is elvégzi a munkát.
Másrészről, ha a pázsiton lejtők, szűk átjárók, egyenetlen területek és gyakori
akadályok, például bokrok és fák vannak, azt javasoljuk, hogy jobb képességekkel
rendelkező fűnyírót válasszon, hogy meg tudjon birkózni az ilyen kihívásokkal.

A nagyon nagy fűnyírási kapacitás lehetővé
teszi akár 5000 m² karbantartását miden napi
éjjel-nappali üzemmódban, vagy a nagyon rövid
fűnyírási időt, ha a pázsit kisméretű

Az elforduló borotvaéles vágókések
kíméletesen elvágják az egyes fűszálakat
ahelyettm hogy kitépnék őket

A gumiütköző megvédi
a burkolatot az
ütközésnyomoktól

A képen látható Automower® 450X kiegészítőként narancssárga felső burkolattal van szerelve.

A GPS navigáció biztosítja
az optimális fűnyírást
a bonyolult kertekben is
A Husqvarna Automower® 430X és 450X fedélzeti GPS rendszerrel
rendelkezik, amely létrehozza a kert térképét. A robotfűnyíró pontosan tudja, hogy a kert mely részeiben járt már, és automatikusan
optimalizálja a fűnyírási mintázatot.

Automower® Connect
Csak egy okostelefon,
és már irányíthat is
Az Automower® Connect funkció lehetővé teszi a fűnyíró
okostelefonról történő közvetlen vezérlését. Küldhet
indítási, leállítási és parkolási parancsokat, ellenőrizheti
és módosíthatja a beállításokat, riasztásokat fogadhat,
és nyomon követheti a fűnyíró pozícióját lopás esetén,
mindezt bárhol a világon.

2 ÉV INGYENES
HASZNÁLATOT
TARTALMAZ

A robotfűnyíró esetében meghatározott fűnyírási kapacitás az
a legnagyobb érték, amely akkor érhető el, ha a fűnyíró éjjelnappal, minden nap működik, és csak az akkumulátor töltése
érdekében áll le. Ezért azt javasoljuk, hogy olyan fűnyírót
válasszon, amelynek kapacitása jelentősen meghaladja a pázsit
méretét, hogy legyen idő játékra és más tevékenységekre is.
Példa: Ha a pázsit 500 m², és azt szeretné, hogy a robotfűnyíró
minden nap 8 és 16 óra között működjön (8 óra / 24 = 0,33), a
meghatározott kapacitásnak legalább 500 / 0,33 = 1500 m²-nek
kell lennie.

A Husqvarna
szakkereskedő segíteni tud
tanácsadással és telepítési
szolgáltatással
A Husqvarna szakkereskedővel való konzultálás mindig
hasznos, mert biztosítani tudja, hogy az Önnek és
kertjének megfelelő, optimális Husqvarna Automower®
modellt kapja. A maximális kényelem és a problémamentes használat biztosítása érdekében javasoljuk, hogy
a kerti telepítést a szakkereskedővel végeztesse el.
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TARTOZÉKOK

400-AS SOROZAT
A legnagyobb vágási kapacitással,
a legkisebb zajszinttel és a legfejlettebb funkciókkal rendelkező
robot.fűnyírók Könnyen megbirkóznak a kisméretű és nagyméretű, de egyenetlen pázsitokkal,
valamint programozhatók a fokozott kényelem és a még jobb
eredmények érdekében.

ÚJ
AUTOMOWER® CONNECT
Az Automower® Connect segítségével Ön távolról vezérelheti,
konfigurálhatja és figyelemmel kísérheti robotfűnyíróját egy
okostelefonos alkalmazáson keresztül. A Husqvarna
Automower® 450X-en alapfelszereltség, az Automower® 420
és 430X esetében pedig tartozékként rendelhető.

Töltse le az alkalmazást az Appstore vagy
a GooglePlay áruházból!

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Csúcskategóriájú, különösen halk, nagykapacitású robotfűnyró, amely nagyon bonyolult alakú
pázsittal is megbirkózik. Nyomkövetés és távoli
beállítás az Automower® Connect segítségével.
A készülékhez két év díjmentes kapcsolat jár.
Alakítsa egyedi igényeihez egy másik felső
burkolattal, amely tartozékként rendelhető.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Nagykapacitású, különösen halk robotfűnyró,
amely bonyolult alakú pázsittal is megbirkózik.
Felszerelhető Automower® Connecttel.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Ez az különösen halk robotfűnyró bonyolult alakú
pázsittal és meredek lejtőkkel is megbirkózik.
Felszerelhető Automower® Connecttel.

Legnagyobb munkaterület: 3200 m². Max. lejtés:
45%. GPS-navigáció. lítium-ion akkumulátor.

Legnagyobb munkaterület: 2200 m². Max. lejtés:
45%. lítium-ion akkumulátor.

967 62 25-10

967 62 24-10

Control A világon bárhol megkaphatja az állapotüzeneteket
valamint beindítási, leállítási és parkolási parancsot küldhet
a robotfűnyírónak.
Configure Megjeleníti a robotfűnyíró menürendszerét az
okostelefonon. A robotfűnyíró beállításai leolvashatók és
módosíthatók anélkül, hogy a helyszínen kellene lennie.
Security Riasztás fogadása és a robotfűnyíró mozgásának
nyomon követése lopás esetén.
GPRS alapú kommunikáció: a GPS nyomkövetés és a
hibaüzenetek azok számára is rendelkezésre állnak, akik
nem rendelkeznek okostelefonnal (SMS-en keresztül).

Legnagyobb munkaterület: 5000 m². Max. lejtés:
45%. Ultrahangos technológia, fényszórók és
GPS-navigáció. lítium-ion akkumulátor.

586 66 23-01

967 62 26-10

300-AS SOROZAT
Ideális közepes méretű pázsithoz,
és olyan funkciókat tartalmaz,
amelyek segítségével Ön be tudja
programozni, hogy az Automower® robot.fűnyíró hogyan, hol és
mikor nyírja a füvet. Akár 40 %-os
lejtővel is megbirkózik. Praktikus
menürendszer és felhasználó
barát kijelző.

ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Fejlett robotfűnyró. Az intelligens technológia
automatikusan a fű növekedési üteméhez igazítja
a napi fűnyírási időt. Alakítsa egyedi igényeihez
egy másik felső burkolattal, amely tartozékként
rendelhető.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Hatékony robotfűnyró. Az intelligens technológia
lehetővé teszi a navigálást keskeny helyeken,
és a fűnyírási idők egyedileg beállíthatók. Alakítsa
egyedi igényeihez egy másik felső burkolattal,
amely tartozékként rendelhető.

Legnagyobb munkaterület: 1500 m². Max. lejtés:
40 %. lítium-ion akkumulátor.

Legnagyobb munkaterület: 1000 m². Max. lejtés:
40 %. lítium-ion akkumulátor.

967 62 34-10

967 62 35-10

CSERÉLHETŐ FELSŐ BURKOLAT
Tegye egyedivé és személyessé a robotfűnyíróját
a szín megváltoztatásával. Fehér és narancssárga
színben rendelhető a 310, 315 és 450X
modellekhez.
Hófehér, 310 / 315, 587 23 58-02
Husqvarna narancs, 310 / 315, 587 23 58-03
Hófehér, 450X, 588 79 91-02
Husqvarna narancs, 450X, 588 79 91-03

FEHÉR BORÍTÁS
A 105, 420 és 430X Husqvarna robotfűnyírók
hófehér készülékházzal is rendelhetők,
588 79 93-01, 105
580 96 56-02, 420
580 96 57-02, 430X

HÁZ
Védi a töltőt és a robotfűnyírót a napfénytől
és az esőtől.

FÉNYSZÓRÓ KÉSZLET
Ezekkel az energiatakarékos fényszórókkal
az Automower® 430X éjszaka is ragyogni tud.

310 /315, 587 23 61-01

581 91 25-01

FALI AKASZTÓ
Könnyű fali akasztó és töltőállomás a fűnyíró
téli tárolásához.

PUHA HORDTÁSKA
Egy speciális hordtáska megkönnyíti a
robotfűnyíró szállítását a füves területek között.

310 /315, 587 22 40-01

522 91 67-01

KERÉKKÉSZLET LEJTŐS TALAJHOZ
Kiváló tapadást biztosít a göröngyös és
lejtős pázsiton, gondoskodva róla, hogy az
Az Automower® robotfűnyíró megfeleljen
az elvárásainak. A pázsit szélén a mászási
teljesítmény körülbelül 5%-kal nő az időjárási
viszonyoktól és a pázsit állapotától függően.

420/430X /450X, 585 01 94-01

100-AS SOROZAT
Kisméretű, sík pázsittal rendelkező
háztulajdonosok számára, akik
igénylik a robot.fűnyírók valamen�nyi megbízhatóságát, kényelmét
és teljesítményét. Ugyanúgy, mint
a nagyobb modellek esetében,
a 100-as sorozat is kiváló vágási
eredményt nyújt. Könnyen telepíthető, karbantartható és kezelhető,
és a szomszédok valószínűleg
észre sem veszik, hogy Ön
füvet nyír.

420/430X /450X, 585 01 97-01
HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Megbízható robotfűnyró kisebb pázsitokhoz.
Kompakt, kis súlyú és nagyszerű eredményt
nyújt.

KERÉKKEFE KÉSZLET
Tisztán tartja a hajtott kerekeket a megfelelő
tapadás érdekében.
310 /315, 587 23 57-01
420/430X /450X, 581 90 31-01

310 /315, 587 23 53-01
420/430X /450X, 581 88 97-01

Legnagyobb munkaterület: 600 m². Max. lejtés:
25 %. lítium-ion akkumulátor.
967 62 23-10

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ BIZTONSÁGI KÉS
Törhetetlen szénacél biztonsági kés. Egyesíti a
nagy erő jellemzőit, és hosszú ideig sem veszíti
el az élességét. Megfelel a a robotfűnyírókra
vonatkozó IEC 60335-2-107 biztonsági
szabványnak.
9 db, 577 86 46-02

AUTOMOWER TELEPÍTŐ KÉSZLET
A telepítő készlet tartalmazza a különböző
mennyiségű határoló vezetéket, a
leszúrótüskéket, csatlakozókat különböző
kertekbe történő telepítéshez.
Kicsi, 967 62 36-01
Közepes, 967 62 36-02
Nagy, 967 62 36-03

BŐVEBBEN A
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MINDENHOVA ELJUTHAT
�
�
MINDENT ELÉRHET

Amit Ön kap
– és ahogyan mi tesszük
Kimagasló manőverező képesség
A törzscsuklós kormánymű első osztályú manőverező
képességet biztosít és megkönnyíti az olyan akadályok
kikerülését, mint a fák, bokrok és virágágyások.

Akadálymentes fűnyírás
Az előre szerelt vágóasztal kitűnő rálátást biztosít a
munkaterületre, ami lehetővé teszi, hogy a széleket is le
tudja nyírni és könnyen elérje a sarkokat és a bokrok alját.

Optimalizált vezetői pozíció
Biztonság, stabilitás és tapadás mind sík talajon, mind
domboldalon. A Rider alacsony tömegközéppontja
fokozza az amúgy is kiváló tapadást és felhasználói
kényelmet.

Egészséges pázsit létrehozása
A Combi vágóasztalainkban megtalálható a kimagasló
BioClip mulcsolási technológia, amely természetes
trágyázó szerré alakítja a levágott füvet, gazdag, zöld,
egészséges pázsitot eredményezve.

Vezetési kényelem
A Husqvarna Ridereket könnyű és élvezetes vezetni a
pontos kormányzás, a pedállal működtetett hidrosztatikus
erőátvitel és az intuitív kezelőszervek miatt.

Minden évszakban használható

A Husqvarna Riderek olyan helyeket is elérnek, amelyekre nem is gondolt, hogy
lehetséges, valamint segítenek szűk helyeken, meredek lejtőkön és mindenfajta
terepen dolgozni. De úgy fogja találni, hogy a Husqvarna Rider ennél sokkal
többet jelent. A gépeink választékát kifejezetten úgy fejlesztettük ki, hogy
különféle megoldásokat nyújtsanak a különböző igényekre. A fűnyírási opciók
hatalmas választéka, valamint a fűnyírástól a hótolásig mindent felölelő
tartozékok új teljesítményszintre emelik Önt.

A tartozékok széles választéka miatt a Husqvarna
Rider egész évben használható.

Könnyen szervizelhető
A Husqvarna Rider valamennyi szervizelési pontja
könnyen elérhető, a billenthető vágóasztal alját is
ideértve.
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SOHA NEM VOLT ILYEN ÖSZTÖNZŐ
A FŰNYÍRÁS
A tiszta vágóasztal mindig a optimális
eredményt nyújt. A vágóasztal könnyen
felhajtható szerviz pozícióba, így könnyen
tisztítható és szerelhető.
Kényelmes, magas támlájú ülés

Nagyméretű területek
vagy kisméretű, bonyolult kertek

Könnyen elérhető szerelési pontok

Könnyen elérhető kezelőszervek

Pedállal működtetett
hidrosztatikus erőátvitel

A 85 és 122 cm közötti vágási szélességek közül könnyen fog
találni olyan Husqvarna Ridert, amely megfelel Önnek és a
kertjének, legyen az akár nagyméretű és széles, akár keskeny
és bonyolult. Az előre szerelt vágóasztalok által nyújtott kiváló
manőverező képesség és elérhetőség miatt ezek a vezethető
fűnyírók önálló teljesítménykategóriát alkotnak. És ha történetesen zajra érzékeny környéken lakik, miért ne tenne a szomszédai kedvére azzal, hogy a nagyon csenedesen működő
Husqvarna Rider Battery fűnyíróba fektet be?

Egy gép, számtalan lehetőség

A tartozékok széles választékával az összes évszakban és
sokféle feladatra tudja használni a Husqvarna Ridert. A pótkocsikkal,
seprőgépekkel, hótolókkal, szórógépekkel, mohagereblyékkel és
sok minden mással teljesen sokoldalúvá teheti a gépét, amellyel
így egymás után végezheti el a munkákat.

Az összkerékhajtás automatikusan állítja be
a tapadást az összes keréken és még
egyenetlen, nedves és csúszós területeken
és lejtőkön is biztosítja a tapadást

A 300-as és 400-as sorozatú Riderek
szerszámvázzal vannak felszerelve, amelynek
segítségével könnyen váltani lehet a vágóasztal és
az előre felszerelt tartozékok, például lengőkéses
fűnyíró, hótoló és hómaró között

INNOVATÍV
KONSTRUKCIÓ
A speciális tervezésű töltőcsonk
optimális és állandó áramlást
biztosít, és auto-stop funkcióval
rendelkezik

Csendes és kényelmes,
akkumulátoros Rider
Ez az akkumulátoros Rider kényelmesen vezethető, alacsony
zajszintű és nincs közvetlen károsanyag-kibocsátása. Élvezze
a Husqvarna teljesítményét kiváló eredményekkel. Ideális gép
környezettudatos háztulajdonosok számára, akár 90 perc
üzemidővel.

A egyedülállóan elhelyezett,
három ergonomikus fogantyú
megkönnyíti a kanna
kezelését

HUSQVARNA ÜZEMANYAGKANNA
innovatív újratöltést biztosító 15 literes
üzemanyagkanna kerekes gépekhez.
580 75 45-01
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TARTOZÉKOK

400-AS SOROZAT
Ideális választást jelent földbirtokosok, sportklubok és szállodák
számára, ahol professzionális teljesítményre, kényelemre és kapacitásra van szükség. Mivel összkerékhajtással rendelkezik, kiváló
eredménnyel, és mindenekfelett
könnyedén látja el a feladatát.

UTÁNFUTÓK
Tágas pótkocsik ellenálló acélból. Lehajtható
hátfal a könnyű fel- és lerakodás érdekében.
A Profi modell billenthető is. Rakodási méretek
(H×Sz×M): Profi: 123×90×30 cm,
275: 125×83×31 cm, Pótkocsi: 97×72×28 cm.
A 400-as, 300-as és 200-as sorozatra
szerelhető.
275-ös pótkocsi, 501 00 82-01

SEPRŐ / FŰGYŰJTŐ
Robusztus seprőgép extra nagy kapacitású
gyűjtőkosárral. Gyors és szerszám nélküli
összeszerelés. Összehajtható a könnyű tárolás
érdekében. Állítható magasság. Munkaszélesség:
112 cm. A 400-as, 300-as és 200-as sorozatra
szerelhető.

PROFI SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ
Robusztus szórógép trágya, só, homok, zúzott
kő stb. szórására. A görgő elektromos vezérlése
egyenletes eloszlást biztosít. 12 voltos aljzat
szükséges. Munkaszélesség: 100 cm. A 300-as
és 400-as sorozatra szerelhető. Rászerelhető
a 200-as sorozatra, de nem ajánlott.

Pótkocsi, 967 02 71-01

586 63 65-01

953 52 49-01

SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ
A nagyobb modell szórási szélessége 300–360 cm
és a kapacitása kb. 75 kg. Könnyen állítható
áramlás. A kisebb modell szórási szélessége
120–240 cm és a kapacitása 30 kg. A 200-as
és 300-as sorozatra szerelhető.

MOHAGEREBLYE
Hatékony és robusztus mohagereblye a moha
eltávolítására. Legfeljebb 32 kg-mal terhelhető
a talajviszonyoktól függően. Szélesség: 102 cm.
A 400-as, 300-as és 200-as sorozatra, valamint
az R115C-re szerelhető.

KAVICSBORONA
Praktikus gumikerekekkel ellátott robusztus
borona, amely pillanatok alatt rendet tesz a
kavicsos ösvényen. Hátramenetben a rugós fogai
behajlanak. Munkaszélesség: 110 cm. A 400-as,
300-as és 200-as sorozatra szerelhető.

TALAJLAZÍTÓ / LEVEGŐZTETŐ
Ez a talajlazító lyukakat szúr a pázsitba, hogy
a levegő és a trágyázó szer behatolhasson.
Munkaszélesség: 102 cm. A 400-as, 300-as
és 200-as sorozatra szerelhető.

Szórógép, nagyméretű, 967 02 72-01

954 12 00-43

953 51 24-01

HUSQVARNA R 422Ts AWD
Az erőteljes V-twin motorral és a különféle BioClipes (mulcsoló) és hátsó
fűkidobós vágóasztalokkal ez egy kimagasló képességű, rugalmas Rider.

Profi pótkocsi, 953 51 17-02

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin motor, hidrosztatikus
összkerékhajtás. Választható vágóasztal: Combi 112, Combi 122.
Szervokormány.
966 79 47-01

300-AS SOROZAT
Ezek a sokoldalú gépek egész
évben használhatók a tartozékok
széles választékának köszönhetően. Három különböző Combi
vágóasztal között választhat mind
a nagy, mind a kisméretű pázsitok
igényeinek megfelelően.

964 99 57-03

Szórógép, kisméretű, 954 12 00-46
HUSQVARNA R 316T AWD
Ez a lenyűgöző V-twin motoros, összkerékhajtású és különféle vágóasztalokkal szerelhető Rider rendkívül hatékony és könnyen vezethető.
Kawasaki FS V-Twin motor, hidrosztatikus összkerékhajtás. Választható
vágóasztalok: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
967 29 17-01

HUSQVARNA R 320 AWD
Sokoldalú Riderek, amelyek teljesítményt és eredményeket nyújtanak.
A számos fejlett funkciónak köszönhetően könnyen használható, könnyen
irányítható és intuitív.

ÚJ

Briggs & Stratton Endurance 4195 motor, hidrosztatikus összkerékhajtás.
Választható vágóasztalok: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
967 29 15-01
SZERSZÁMALAP
Szerszámalap a levegőztető és a ritkító számára.
A szerszámok könnyen cserélhetők a szerszám
nélküli gyorscsatlakozó rendszerrel. A 400-as,
300-as és 200-as sorozatra szerelhető.

200-AS SOROZAT
Olyan háztulajdonosoknak készült,
akik kimagasló hatékonyságot,
könnyű használatot és első osztályú manőverező képességet és
teljesítményt igényelnek. Válassza
az összkerékhajtást, ha jobb tapadást, illetve az X-modellt, ha extra
hatékonyságot szeretne.

586 63 72-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
LEVEGŐZTETŐ
Lehetővé teszi, hogy a levegő, a víz és a
tápanyagok a talajba jussanak. Rozsdamentes
vágókések az extra erő és tartósság érdekében.
Könnyen felszerelhető az aljzatra.
586 63 69-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
LEVEGŐZTETŐ EKE
A 24 kés lyukakat hoz létre a talajban, amelyek
lehetővé teszik, hogy a levegő, a víz és a
tápanyagok a talajba jussanak. A vágókések
rozsdamentesek az extra erő és tartósság
érdekében. Könnyen felszerelhető az aljzatra.

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ RITKÍTÓ
Eltakarítja a mohát az egészségesebb pázsit
érdekében. A rugós kultivátorfogak hőkezeltek
a tartósság érdekében. Könnyen felszerelhető
az aljzatra.
586 63 68-01

588 21 27-01

HUSQVARNA R 216 AWD / R 216
Mivel ezek a Riderek egyesítik a könnyű használatot és a kiváló
kezelhetőséget a teljesítménnyel, élvezet használni őket, és nagyszerű
eredményeket nyújtanak.

HUSQVARNA R 213C
Hatékony, manőverezhető és tele van olyan funkciókkal, amelyek
hasznosak az egész éves kerti munkákhoz. Az intuitív kezelőszervekkel
élvezet a fűnyírás.

Briggs & Stratton Intek, hidrosztatikus összkerékhajtás / hidrosztatikus.
Választható vágóasztalok: Combi 94, Combi 103.

Briggs & Stratton Intek, hidrosztatikus. Vágási szélessége 94 cm.

R 216 AWD, 967 29 12-01
R 216, 967 29 11-01

100-AS SOROZAT
Kompakt méretű gépek, amelyek
tökéletesek a kiskertekben, és
rendelkeznek a Riderek mindazon
tulajdonságaival, amelyekhez már
hozzászokott, csak kisebb és
kompaktabb kivitelben.

967 29 10-01

FORGÓKEFE
Könnyű és tartós körkefék a homok, kavics,
falevél és vékony hóréteg gyors és hatékony
felseprésére. A falak, kerítések stb. mellett is
seper. Különböző szögekben állítható a
vezetőülésből. Munkaszélesség: 100–120 cm.
Minden modellen található fröccsenésvédő.
A 400-as, 300-as és 200-as sorozatra
szerelhető az R 213C kivételével.

LENGŐKÉSES FŰNYÍRÓ
Robusztus, megbízható kefés fűnyírók a túl nagy
fűvel és alacsony bokrokkal benőtt nehéz terepre.
Tartós kúpfogaskerékkel felszerelve a maximális
élettartam érdekében. A 400-as és 300-as
sorozatra szerelhető.
300-as sorozat, 966 41 61-01
400-as sorozat, 966 79 65-01

HÓTOLÓ
Erős, robusztus hótoló lapok a járdák, kocsibeállók
és egyéb területek tisztításához. Különböző
szögekben állítható jobb és bal oldalon. Hólánccal
és keréksúllyal együtt használja (az AWDmodellekhez nem rendelhető). Munkaszélessége
107–125 cm. Kiegészítőként gumiél rendelhető.
A 400-as, 300-as, 200-as és 100-as sorozatra
szerelhető.

200-as sorozat, 587 02 47-01

100-as sorozat, 967 28 07-01

300-as sorozat, 587 02 46-01

200-as sorozat, 966 97 87-01

400-as sorozat, 966 79 63-01

300-as sorozat, 966 41 59-01

HÓ EKE
Kompakt és rugalmas összehajtható eke
rozsdamentes acélból. A mechanikusan állítható
lapok használhatók V-ekeként, szúróekeként
vagy rézsútos ekeként. Gumi kaparólemezekkel
felszerelve. A 400-as sorozathoz.
966 85 01-01

400-as sorozat, 966 83 30-01

HUSQVARNA AKKUMULÁTOR OS RIDER
Az első akkumulátoros vezethető fűnyírónk. Zéró emisszió és kis zajszint
a szomszédok nyugalma érdekében. Akár 90 perc üzemidő.
125 Ah, 3 × 12 V, 90 perc üzemidő a pázsit állapotától függően. Vágási
szélessége 85 cm.
967 18 70-01

HÓMARÓK
Rendkívül hatékony, nagy teherbírású, egyfokozatú hókotró
100 cm munkaszélességgel. A sebességváltómű és a könnyű
konstrukció miatt könnyen felszerelhető. A hátsókerékhajtású
Riderekre keréksúlyt és hóláncot kell felszerelni a hómaró
használatakor. A 300-as és 400-as sorozatra szerelhető.
Viszont nem ajánlott az R 318 és az R 316T-hez.
300-as sorozat, 96727 67-01
400-as sorozat, 966 79 64-01
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HASZNOSSÁG
�
�
KÉNYELEM
A tartozékok széles választéka és az, hogy választani lehet több
vágási mód között, rendkívül sokoldalúvá teszi ezeket a traktorokat.
Ideálisak a pázsit hatékony gondozásához és más különféle kerti
munkákhoz. Három különböző vágási rendszer közül választhat a
pázsit ápolásához, valamint felszerelhet rá pótkocsit, szórógépet,
hótolót és még sok mást a fokozott sokoldalúság érdekében.

Amit Ön kap
– és ahogyan mi tesszük
Kevesebb lenyíratlan terület
Többet lehet elvárni az U-Cut™ kormányzási technológiával rendelkező, felső kategóriájú traktorainktól. Kevesebb
lenyíratlan terület marad, mert javul a fűnyírási hatékonyság és a manőverező képesség.

Könnyű pedálos működtetés
A pedállal működtethető hidrosztatikus erőátvitellel
könnyen szabályozható a sebesség és az irány. Külön
előre- és hátrameneti pedálok.

Első osztályú vágás
A megerősített és porszórt vágóasztalok fokozott
tartósságot és korrózióállást biztosítanak.

Kényelmes manőverező képesség
A műszerfalon lévő karral, a vezetőülés elhagyása nélkül
válthat át a fűgyűjtés és a mulcsolás között. A vágókés
forgását elektromos kapcsoló szabályozza.

Kényelmesen szerelhető vágókés
A RapidReplace™ vágókések szerszám nélkül könnyen
eltávolíthatók és kicserélhetők. És az élesebb késekkel
a pázsit is egészségesebb lesz.

Kulcsnélküli indítás
A SmartSwitch™ panel kulcsnélküli indítást és vizuális
vezérlőrendszert tesz lehetővé, ezért nem kell keresgélnie az elveszett kulcsokat, amikor szüksége van rájuk.

Könnyű akkumulátor töltés
Az akkumulátor műszerfalra szerelt és töltőcsatlakozással ellátott visszajelzője nagyon kényelmessé teszi
az akkumulátor állapotának ellenőrzését és az
akkumulátor feltöltését.
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TRAKTOROK, AMELYEK EGÉSZ ÉVBEN SEGÍTIK ÖNT
Elektromos vágókés-kapcsolás
– egyszerűen húzzon meg egy
kapcsolót a kezelőpanelen

Prémium ülés
kartámlával a maximális
kényelem érdekében

Fűkidobás vagy fűgyűjtés

Az automatikus sebességtartás
segítségével a traktor állandó
sebességet tud fenntartani, még
egyenetlen terepen is

A LED
fényszórók
sötétben is jó
láthatóságot
biztosítanak

Az ülés elmozdításakor az ülés
alapja automatikusan megváltoztatja
a magasságot a gépkezelő optimális
pozíciója érdekében

A TS 343 automatikusan
záródó differenciálműve
jobb tapadást nyújt a
lejtőkön és a nedves füvön

Tartozékok széles választéka
A szerszámok széles választéka növeli a traktor befektetési
értékét, és valóban sokoldalúvá és hasznossá teszi azt egész
évben. Szereljen rá pótkocsit, szórógépet vagy hótoló lapot,
és végezze el minimális erőfeszítéssel a feladatot.

Ha legtöbbször magasra nőtt füvet kell nyírnia nagyméretű területeken,
az oldalsó fűkidobós traktor (TS modellek) a legmegfelelőbb választás.
Ha rendezett fűnyírást szeretne elérni, és össze szeretné gyűjteni a levágott
füvet, falevelet és más törmeléket, az integrált fűgyűjtővel rendelkező
traktort (a TC modelleket) ajánljuk.

Erőteljes és tartós,
nagyteljesítményű motorok

A TS 343-on található egy
CleatCut™ nevű, új,szerelt acél
vágóasztal, amely maximális
tartósságot biztosít

Mulcsozási opciók
A gyakran nyírt pázsitok természetes módon trágyázhatók a
BioClip funkció révén, ami alapkivitel a nagyméretű TC modelleken. Tartozékként a 100-as sorozatú TC modellekhez és az
összes TS modellhez is rendelhető. Emellett a fűgyűjtők tartozékként rendelhetők a TS modellekhez, míg a TC modellek
egy tartozékkészlettel átalakíthatók hátsó fűkidobóssá. Tehát,
ha a Husqvarnát választja, nem tud tehát rossz döntést hozni!

Az elforduló, nehéz, öntött elülső
tengely kimagasló egyensúlyt és
vezetési kényelmet biztosít

Méretek és műszaki adatok
Ha most először vesz traktort, és kisebb vagy közepes méretű kertje van,
jó választást jelent a felhasználóbarát 100-as sorozat. Ezek a könnyű indítás
érdekében szívató nélküli indítással és pedállal működtethető automata
sebességváltóval felszerelt, kompakt traktorok könnyű és biztonságos
használatot tesznek lehetővé, ami miatt ideálisak a kezdők számára.
A közepes és nagyméretű kertek esetében több kapacitásra és nagyobb
kényelemre van szükség. A 200-as sorozat jól felszerelt, szűk fordulókörrel
rendelkező, megerősített traktorokat tartalmaz.

Könnyű használat
A külön előre és hátrameneti
pedállal működtetett hidrosztatikus erőátvitel biztonságos manőverezést nyújt a sebesség és az
irány intuitív szabályzása révén.

A vágóasztalok és az elektromos késkapcsolás kiváló manőverező képességet
és könnyebb és hatékonyabb fűnyírást nyújt, kevesebb lenyíratlan területtel.
Ha gyakrabban, akár egész évben használja a traktort, vagy nagyobb területeket
kell lenyírnia, értékelni fogja a 300-as sorozatba tartozó, erőteljes, kényelmes és
kényelmi funkciókkal bőven felszerelt traktorokat, amelyek kimagasló eredményt
garantálnak. A tartozékok széles választéka és az, hogy választani lehet több
beépített vágási mód között, egész évben kiválóan használhatóvá teszi ezeket
a nagyteljesítményű traktorokat.

Kevesebb
lenyíratlan terület
Az U-Cut™ kormányzási technológia
segítségével szűkebben lehet kikerülni az
olyan akadályokat, mint a fák, bokrok és
virágágyások. A fordulókör is kisebb, és ez
az e funkcióval nem rendelkező traktorokhoz képest hatékonyabb fűnyírást tesz
lehetővé.
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300-AS SOROZAT
Erőteljes, kényelmes traktorok a
nagyméretű kertekben végzett
egész évi munkákhoz. Az olyan
jellemzők, mint az U-Cut™ a szűkebb kanyarok a könnyű, pedálos
működtetéssel és megerősített
vágóasztal a fokozott tartósság
érdekében.

ÚJ

HUSQVARNA TS 346
Nagykapacitású traktor oldalsó fűkidobással.
Erőteljes motor és nagyszerű manőverezhetőség.
Kimagasló menetsebesség és kisméretű
lenyíratlan fordulókör.
Husqvarna Endurance V-Twin motor.
Hidrosztatikus (gyors) Vágási szélesség: 117 cm.
Fordulókör*: 81 cm.
960 41 03-72

HUSQVARNA TS 343
Erőteljes traktor oldalsó fűkidobással. ClearCut™
a nagyon tartós vágóasztal és a kimagasló vágási
eredmények érdekében a normál
vágóasztalokhoz képest. A differenciálzár javítja
a tapadást.
Husqvarna Endurance V-Twin motor.
Hidrosztatikus. Vágási szélesség: 107 cm.
Fordulókör*: 120 cm.
960 41 03-89

HUSQVARNA TS 342
Erőteljes traktor oldalsó fűkidobással és
kisméretű lenyíratlan fordulókörrel. Erőteljes
motor és nagyszerű manőverezhetőség.
Fojtószelep nélküli indítás.

HUSQVARNA TC 338
Nagyteljesítményű traktor integrált hátsó
fűgyűjtővel. Erőteljes motor és nagyszerű
manőverezhetőség. A vezetőülésből
átkapcsolható mulcsolásra.

Husqvarna Endurance V-Twin motor.
Hidrosztatikus. Vágási szélesség: 107 cm.
Fordulókör*: 85 cm.

Husqvarna Endurance V-Twin motor.
Hidrosztatikus. Vágási szélesség: 97 cm.
Fordulókör*: 85 cm. Fűgyűjtő kapacitása: 320 l.

960 41 03-86

960 51 01-28

HUSQVARNA TC 342
Nagykapacitású traktor integrált hátsó
fűgyűjtővel. Erőteljes motor és nagyszerű
manőverezhetőség. Extra gyors erőátvitel a
kimagasló menetsebesség érdekében.
Husqvarna Endurance V-Twin motor.
Hidrosztatikus (gyors) Vágási szélesség: 107 cm.
Fordulókör*: 70 cm. Fűgyűjtő kapacitása: 320 l.
960 51 01-29

TARTOZÉKOK

200-AS SOROZAT
Kényelmes traktorok közepes és
nagyméretű kertekhez. Az olyan
jellemzők, mint az U-Cut™ a szűkebb kanyarok a könnyű, pedálos
működtetéssel és megerősített
vágóasztal a fokozott tartósság
érdekében.

FŰGYŰJTŐ*
A tágas fűgyűjtő két vagy három rekesszel
kapható. 210 vagy 315 literes kapacitás.
HUSQVARNA TS 243
A 200-as sorozat legerőteljesebb traktorai.
Oldalsó fűkidobás a maximális kapacitás
érdekében a kevésbé gyakran vágott területeken.
Kisméretű lenyíratlan fordulókör.

HUSQVARNA TC 242
Hatékony traktor integrált hátsó fűgyűjtővel,
intelligens konstrukcióval és ergonómiával.
Könnyű használat, széles vágóasztal és
kisméretű lenyíratlan fordulókör.

HUSQVARNA TS 242
Hatékony traktor oldalsó fűkidobással,
intelligens konstrukcióval és ergonómiával.
Könnyű használat, széles vágóasztal és
kisméretű lenyíratlan fordulókör.

Husqvarna Endurance V-Twin motor.
Hidrosztatikus. Vágási szélesség: 107 cm.
Fordulókör*: 85 cm.

Husqvarna Endurance motor. Hidrosztatikus.
Vágási szélesség: 107 cm. Fordulókör*: 85 cm.
Fűgyűjtő kapacitása: 320 l.

Husqvarna Endurance motor. Hidrosztatikus.
Vágási szélesség: 107 cm. Fordulókör*: 85 cm.

960 41 03-79

960 51 01-27

* A vágásoldali fordulónál mérve.

Profi pótkocsi, 123×90×30 cm, 953 51 17-02

SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ
A nagyobb modell szórási szélessége 300–360 cm
és a kapacitása kb. 75 kg. Könnyen állítható
áramlás. A kisebb modell szórási szélessége
120–240 cm és a kapacitása 30 kg.

275-ös pótkocsi, 125×83×31 cm, 501 00 82-01

Szórógép, nagyméretű, 967 02 72-01

97-es pótkocsi, 125×72×28 cm, 967 02 71-01

Szórógép, kisméretű, 954 12 00-46

HENGER
Az egyenetlen talaj hatékony kiegyenlítésére és
az újonnan vetett mag tömörítésére. Súly vízzel:
182 kg. Méretek: 46×96 cm.

MOHAGEREBLYE
Hatékony és robusztus mohagereblye a moha
eltávolítására. Legfeljebb 32 kg-mal terhelhető a
talajviszonyoktól függően. Szélessége 102 cm.

965 89 94-01

586 63 66-01

KAVICSBORONA
Praktikus gumikerekekkel ellátott robusztus
borona, amely pillanatok alatt rendet tesz a
kavicsos ösvényen. Hátramenetben a rugós fogai
behajlanak. Munkaszélessége 110 cm.

210 l. 960 71 00-01

SEPRŐGÉP*
Forgó kefe a lomb, hó stb. felsöprésére.
Szélesség: 100 cm.
544 92 16-01

210 l. 960 71 00-10
315 l. 960 71 00-12

960 41 03-70

100-AS SOROZAT
Felhasználóbarát traktorok kisebb
kertekhez. Fojtószelep nélküli indítással és akkumulátor állapotjelzővel felszerelve. Valamennyi modell
pedállal működtethető automata
sebességváltóval rendelkezik a
biztonságos és könnyű használat
érdekében.

UTÁNFUTÓK
Tágas pótkocsik ellenálló acélból. Lehajtható
hátfal a könnyű fel- és lerakodás érdekében.
A Profi modell billenthető is.

TALAJLAZÍTÓ / LEVEGŐZTETŐ
Ez a lazító lyukakat szúr a pázsitba, hogy
a levegő és a trágyázó szer behatolhasson.
Munkaszélessége 102 cm.
586 63 67-01

953 51 24-01

HUSQVARNA TC 142
Nagykapacitású traktor extra nagyméretű hátsó
fűgyűjtővel, kisméretű lenyíratlan fordulókörrel és
erőteljes ikerdugattyús motorral.

HUSQVARNA TC 138
Felhasználóbarát traktor integrált hátsó
fűgyűjtővel és erőteljes Husqvarna Series
motorral. Könnyen átalakítható hátsó fűkidobósra.

HUSQVARNA TS 138
Felhasználóbarát traktor oldalsó fűkidobással
és erőteljes Husqvarna Series motorral. Fűgyűjtő
és BioClip fedél is felszerelhető rá.

Husqvarna V-Twin motor. Hidrosztatikus. Vágási
szélesség: 107 cm. Fordulókör*: 95 cm. Fűgyűjtő
kapacitása: 320 l.

Husqvarna motor. Hidrosztatikus. Vágási
szélesség: 97 cm. Fordulókör*: 107 cm. Fűgyűjtő
kapacitása: 220 l.

Husqvarna motor. CVT. Vágási szélesség: 97 cm.
Fordulókör*: 137 cm.

960 51 01-25

960 51 01-24

HÓTOLÓ
Robusztus acéllap rugós védő mechanizmushoz.
Hólánccal és ellensúllyal együtt kell használni.
Munkaszélessége 122 cm.

960 41 03-67

544 92 17-01

*Nem szerelhető fel a TC 130 modellre.

HÓMARÓ
Munkaszélessége 107 cm. Hólánccal és
ellensúllyal együtt kell használni.
544 92 18-01
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Amit Ön kap
– és ahogyan mi tesszük
Rendezett kert
A fűgyűjtés segít megelőzni a gyomok elterjedését és
rendben tartja a pázsitot azáltal, hogy összegyűjti a
faleveleket és a gallyakat a tetszetős látvány érdekében.

Egészséges pázsitok
BioClip – a mulcsozás segít olyan tápanyagokat a talajba
juttatni, mint pl. a nitrogén, amelyek kedvezőek a növekedés és a pázsit általános egészsége számára, és
megakadályozzák a gyomok elszaporodását.

Zökkenőmentes fűnyírás
Hátsó vagy oldalsó kidobás – ezek a vágási rendszerek
nagy kapacitásúak, és alkalmasabbak nagyobb és durvább
típusú, ritkán nyírt fű számára.

Könnyű indítás

TÖKÉLETES VÁGÁS
�
�
HATÉKONY KEZELÉS

A Husqvarna benzines fűnyírókat könnyű beindítani.
Néhányukon olyan funkciók találhatók, mint a ReadyStart™,
az automatikus szívató vagy az elektromos indítószerkezet.
Az akkumulátoros LC 141Li még könnyebb: csak oldja ki
és nyomja le a működtető kart!

Leállítás és indítás
A néhány modellen megtalálható InStart™ funkció minden
eddiginél jobban megkönnyíti az indítást. Ha meghúzza
a fogantyút, a motor beindul. Ha elengedi a fogantyút,
a motor leáll.

Kényelmes kezelés

Valamennyi fűnyírónkat úgy tervezték, hogy a legnagyobb teljesítményt
és hatékonyságot nyújtsák, átgondolt ergonomikus megoldásokkal. Ezek
nagyteljesítményű és könnyen indítható motorral, valamint tartós vágóasztallal
rendelkeznek, amelyek mindig első osztályú vágási eredményt nyújtanak.
Ezért függetlenül attól, hogy milyen Husqvarna modellt választ, olyan fűnyíróra
számíthat, amely robusztus, megbízható, és amely az egészséges, jól
gondozott pázsithoz szükséges eredményt nyújtja.

Az intuitív kezelőszervek, a könnyen elérhető működtető
karok és az ergonomikus kialakítású fűgyűjtők olyan
részletek, amelyek könnyen és kényelmesen használhatóvá teszik a fűnyíróinkat.

Csendes és vezeték nélküli
Az akkumulátoros fűnyíró csendes és hatékony
fűgyűjtős nyírást tesz lehetővé, és nem áll fenn a vezeték
elvágásának veszélye. Ideális kisebb vagy közepes
méretű pázsithoz.
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ÉS GYAKORI HASZNÁLATRA

A pázsit mérete
és bonyolultsága
Minél nagyobb a pázsit, annál inkább
hasznos a szélesebb vágóasztallal
rendelkező önjáró fűnyíró. A kisebb
vágóasztallal és változtatható
sebességgel rendelkező fűnyíró jobb
manőverező képességet nyújt,
ha a pázsiton sok keskeny átjáró
és körülnyírni való akadály van.

BŐVEBBEN A
HUSQVARNA.HU
OLDALON

AutoWalk™ 2 – a sebesség
mind bal, mind jobb kézzel
szabályozható

InStart™ – a motor a működtető
kar lenyomásával indítható és
az elengedésével állítható le

A fogantyú magassága állítható a
jobb kezelői kényelem érdekében
AFTech™ – a vágóasztalt, a vágókést és
a fűkivető csövet optimális légáramlásra
tervezték az első osztályú vágási
eredmények érdekében

Nagyteljesítményű motorok
a világ vezető gyártóitól

A beindítás módja
Ha Ön erőfeszítés nélküli beindítást szeretne, az elektromos indítószerkezettel
ellátott vagy az akkumulátoros fűnyíró az ideális választás: csak egy gombot
kell megnyomni. A néhány modellen megtalálható InStart™ funkció még inkább
megkönnyíti az indítást. Ha meghúzza a fogantyút, a motor beindul. Ha elengedi
a fogantyút, a motor leáll.

Könnyen kezelhető fűgyűjtő
a kényelmes eltávolítás,
ürítés és visszahelyezés
érdekében

Központi vágómagasság-állítás a
kényelmes és könnyű beállítás érdekében

Hagyja, hogy
a légáramlás
segítsen Önnek
Az AFTech™ egy egyedi konstrukció,
amelyben a vágóasztal, a vágókés
és a kimeneti csúszda optimális
légáramlást biztosít. Ez minden
vágási módban első osztályú
eredményt biztosít. Fűgyűjtés
esetén segít optimális szintre
tölteni a fűgyűjtőt, hogy
kevesebbet kelljen üríteni.

Tárolás és szállítás

Fűgyűjtés és mulcsozás

Azt tervezi, hogy átviszi a fűnyíróját az otthonából a nyaralójába?
Ha igen, akkor kompakt, könnyű és összehajtható fogantyúkkal rendelkező
fűnyírót válasszon.

Ha rendezett fűnyírást szeretne elérni, és össze szeretné gyűjteni a levágott
füvet, a fűgyűjtővel ellátott fűnyírókat ajánljuk. A BioClip (mulcsozás) funkcióval
ellátott fűnyíró azonban egészségesebb pázsitot eredményez anélkül, hogy
trágyázni kellene a pázsitot vagy üríteni a fűgyűjtőt, feltéve, ha elég gyakran
nyír füvet.

Robusztus vágóasztal

Miért válasszon Husqvarna
akkumulátoros fűnyírót?
Az új Husqvarna LC 141Li csendes és hatékony fűgyűjtős
fűnyíró, amely rendkívül könnyen használható. Ideális közepes méretű pázsithoz vagy olyan területek lenyírásához,
amelyeket a robotfűnyírót vagy a kerti traktor nem képes
elérni. A (Husqvarna Battery Series kézi termékekben
találhatóval megegyező 36 V-os BLi150 lítium-ion
akkumulátor közel 20 percnyi fűnyírásra
elegendő üzemidőt biztosít.

Az erőfeszítés
nélküli fűnyírás
szórakoztatóbb
Meglátja majd, hogy az intuitív kezelőszerveknek
és az ergonomikus kialakítású fogantyúknak
köszönhetően a Husqvarna fűnyírók nagyon
könnyen és erőfeszítés nélkül használhatók.

Összkerékhajtás:
a zegzugos helyek a múlté
Az LC356AWD-t úgy tervezték, hogy a legnagyobb kihívást jelentő
és legmegerőltetőbb kertben is helytálljon. Az összes kerékre ható
intuitív sebességszabályozás és vezetési teljesítmény azt jelenti,
hogy a meredek lejtők és a kevésbé gyakran nyírt területek
a múlté. A gyors vágási sebesség, a széles vágóasztal és
a 3 választható vágási mód csak néhány azon jellemzők közül,
amelyektől más lesz a kertje.
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500-AS ÉS 400-AS
SOROZAT
Olyan professzionális és háztartási
felhasználóknak, akik kereskedelmi szintű berendezést szeretnének. A professzionális szintű
sebességváltó és motor teljesítményt, tartósságot és eredményeket nyújt. A jó ergonómia, például
a kényelmes működtető karok
megkönnyítik a hosszú műszakokat.

200-AS SOROZAT
ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA LC 551SP
Nagy teljesítményű, megbízható, kompakt fűnyíró,
amely szakembereknek és háztulajdonosoknak
egyaránt ideális. Professzionális szintű motor és
nagyméretű üzemanyagtartály.

HUSQVARNA LB 548S e
Szilárd és robusztus fűnyíró közepes méretű
pázsithoz, nagyteljesítményű motorral, tartós
vágóasztallal és kényelmes, oldalt állítható
fogantyúval..

HUSQVARNA LC 451S
Nagy teljesítményű, megbízható, kompakt fűnyíró,
amely szakembereknek és háztulajdonosoknak
egyaránt ideális. Jó ergonómia és nagyméretű,
robusztus erőátvitel.

Kawasaki FJ180KAI, Fűgyűjtés / oldalsó kidobás,
vágási szélesség: 51 cm, vágási magasság:
26–74 mm. Önjáró.

Honda GCV160, Fűgyűjtés / oldalsó kidobás,
vágási szélesség: 48 cm, vágási magasság:
30-60 mm. Önjáró.

967 34 32-01

967 25 69-01

A kompozitból készült, 47 cm-es
vágóasztalokkal rendelkező 200as sorozat ház körüli használatra
ideális. Ezek a fűnyírók kis súlyúak
és könnyen használhatók, valamint intuitív kezelőszervekkel és
könnyen elérhető működtető
karokkal rendelkeznek. Az állítható
fogantyú megkönnyíti a szállítást
és a tárolást.

HUSQVARNA LC 247
Olyan háztulajdonosok számára, akik professzionális
eredményeket és könnyű használatot szeretnének.
Tartós kompozit vágóasztal és összehajtható
fogantyúval rendelkezik..

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Fűgyűjtés /
hátsó kidobás, vágási szélesség 51 cm, vágási
magasság 26–74 mm. Önjáró.

Briggs & Stratton 575EX, Fűgyűjtés / oldalsó
kidobás, vágási szélesség: 47 cm, vágási
magasság: 20-75 mm. Önjáró.

Briggs & Stratton 450E, Fűgyűjtés / oldalsó
kidobás, vágási szélesség: 47 cm, vágási magasság:
20-75 mm. Tolható.

967 34 31-01

967 34 54-01

967 34 52-01

HUSQVARNA LB 155S
Robusztus, nagykapacitású fűnyíró, amely az
elsőkerékhajtásnak és a nagyméretű hajtott
kerekeknek köszönhetően könnyen használható.
A fogantyú lehajtható, ezért kényelmesen
tárolható és szállítható.

HUSQVARNA LC 153S
Tartós fűnyíró nagyméretű területekre. Széles
acél vágóasztal és erőteljes motor. Puha fogású
fogantyú és központi vágási magasságállítás.

HUSQVARNA LC 153
Tolható fűnyíró robusztus acél vágóasztallal,
nagyméretű kerekekkel a könnyű manőverező
képesség érdekében és extra méretű fűgyűjtővel.

Briggs & Stratton 650e Series, Fűgyűjtés / BioClip
/ oldalsó kidobás, vágási szélesség 53 cm, vágási
magasság 32-95 mm. Önjáró.

Briggs & Stratton 625e Series, Fűgyűjtés /
BioClip, vágási szélesség: 53 cm, vágási
magasság: 32-87 mm. Tolható.

961 41 02-98

961 31 00-37

100-AS SOROZAT

A képességet és a mozgékonyságot egyesítő különféle fűnyírók.
Változó méretű pázsitokhoz és
felhasználói stílusokhoz. Számos
modellben megtalálható az
AFTech™ és az AutoWalk™ a jobb
eredmények és a könnyebb használat érdekében. Mindegyikben a
Husqvarna megszokott minőségét
és teljesítményét nyújtja.

A Husqvarna 100-as sorozatba a
fűnyírók széles választéka tartozik. Választhat az új, akkumulátoros LC 1414Li, a nagykapacitású LB
155S, a könnyű és manőverezhető
LB 146 és sok más közül. Bármelyik mellett is dönt, a Husqvarna
minőséget kapja.

Honda GCV160, Fűgyűjtés / BioClip / Oldalsó
fűkidobás, vágási szélesség: 56 cm, vágási
magasság: 38–108 mm. Összkerékhajtás
és AutoWalk™ 2.

HUSQVARNA LC 356V
Nagyobb méretű kertekhez. Tartós, hegesztett
acél vágóasztal és könnyen indítható
felülszelepelt motorral.

HUSQVARNA LC 353VI
Az AFTech™ nagyszerű eredményeket biztosít,
és az InStart™ kar miatt a beindítás és leállítás
szinte nem is igényel erőfeszítést.

Honda GCV160, Fűgyűjtés / BioClip / Oldalsó
fűkidobás, vágási szélesség: 56 cm, vágási
magasság: 32–108 mm. BBC és AutoWalk™ 2.

Briggs & Stratton 675iS, Fűgyűjtés / hátsó
kidobás, vágási szélesség 53 cm, vágási
magasság 25–75 mm. AFTech™, InStart™
és AutoWalk2™.

961 41 02-91

967 60 53-01

Briggs & Stratton 650e Series, BioClip / oldalsó
kidobás, vágási szélesség 55 cm, vágási
magasság 33-89 mm. Önjáró.
961 00 00-37

961 41 02-92

ÚJ

HUSQVARNA LC 353V
Fantasztikus eredmények az AFTech™-nek
köszönhetően, ahol a levágott fű felfelé távozik
a késekről. AutoWalk™ 2 sebességszabályozás.

HUSQVARNA LC 348VI
Az AFTech™ nagyszerű eredményeket biztosít,
és az InStart™ kar miatt a beindítás és leállítás
szinte nem is igényel erőfeszítést.

Briggs & Stratton 675EXI DOV Series,, Fűgyűjtő /
hátsó kidobás, vágási szélesség 53 cm, vágási
magasság 25–75 mm. AFTech™ és AutoWalk2™.

Briggs & Stratton 675iS, Fűgyűjtés / hátsó
kidobás, vágási szélesség 48 cm, vágási
magasság 25–75 mm. AFTech™, InStart™
és AutoWalk2™.

967 60 52-01

967 60 51-01

ÚJ

HUSQVARNA LC 247SP
Ez az önjáró fűnyíró automata szívatóval
rendelkezik a könnyű indítás érdekében, és
professzionális eredményeket nyújt. Tartós
kompozit vágóasztal.

300-AS SOROZAT

HUSQVARNA LC 356 AWD
Csúcskategóriás összkerékhajtású teljesítmény.
Ideálisak nagyméretű, lejtős kertekhez és
magasabb fűhöz. Innovatív AutoWalk™ 2 hajtási
rendszer.

ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA LC 348V
Fantasztikus eredmények az AFTech™-nek
köszönhetően, ahol a levágott fű felfelé távozik
a késekről. AutoWalk™ 2 sebességszabályozás
a könnyebb használat érdekében.
Briggs & Stratton 675EXI, Fűgyűjtés / hátsó
kidobás, vágási szélesség 48 cm, vágási
magasság 25–75 mm. AFTech™ és AutoWalk2™.
967 60 50-01

HUSQVARNA LC 141Li
Kényelmes, akkumulátoros fűnyíró ház körüli
munkákhoz. Nincs szükség folyékony
tüzelőanyagra vagy zsinórra. Könnyen indítható.
Nagyszerű manőverező képesség a kompakt
vágóasztalnak köszönhetően.
36 V, 20 perc üzemidő a pázsit állapotától
függően, fűgyűjtés / hátsó fűkidobás. Vágási
szélesség: 41 cm, vágási magasság: 25–70 mm.
Tolható.
967 62 84-01
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