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A Husqvarna erdőkbe, parkokba és kertekbe szánt termékei az ember és a gép egyedülálló 
kapcsolatából születtek, valamint a cégünk és azon emberek közötti 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.

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK: HUSQVARNA.HU
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AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

LÁNCFŰRÉSZEK

ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK /
FŰKASZÁK / KOMBI GÉPEK

SÖVÉNYVÁGÓK

LOMBFÚVÓK

VÁGÓGÉPEK

FŰNYÍRÁSI MEGOLDÁSOK

ROBOTFŰNYÍRÓK

RIDEREK

KERTI TRAKTOROK

FŰNYÍRÓK

MOTOROS KAPÁK

HÓMARÓK

VÉDŐFELSZERELÉSEK

HUSQVARNA SZERVIZ

MŰSZAKI ADATOK / 
BETŰRENDES MUTATÓ

A Husqvarna folyamatosan fejleszti a termékeit és fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a termékeket, azok 
konstrukcióját és műszaki jellemzőit. Ha helytelenül használják, minden mozgó alkatrésszel rendelkező gép veszélyes lehet. Ezért mindig alaposan olvassa 
el a kezelési útmutatókat. A forgalmazott gépek és a teljesítmények országonként eltérőek lehetnek. Kérdezze meg a szakkereskedőt az országban 
elérhető termékekről és azok teljesítményéről. A fényvisszaverő ruha kialakításával és használatával kapcsolatban gondosan ellenőrizze a helyi előírásokat. 
Minden műszaki adat a kiadás idején fennálló állapotot tükrözi. Az ilyen adatok azonban változhatnak a termékfejlesztés során. A nyomdai hibákért nem 
vállalunk felelősséget.

HELYBEN MEGFORDULÓ TRAKTOROK

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK
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NEM ZAVARÓ
Alacsony zajszint – a csendes motor kényelmes 
munkakörnyezetet biztosít és a szomszédokat  
sem zavarja.

MAXIMÁLIS ÜZEMIDŐ
A Husqvarna valamennyi hordozható termék
rendelkezik a savE™ akkumulátorkímélő üzemmóddal,
amelyre akkor kell átkapcsolni, ha maximalizálni
szeretné az üzemidőt.

FORGÁSIRÁNY VÁLTOZATATÁS
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.

NEM TERHELI A KÖRNYZETET
Nincs benzin, nincs füst, nincs károsanyag – még beltérben  
is használható. És a benzintartály feltöltése sem jár kiadással.

EGY AKKUMULÁTORRENDSZER 
Valamennyi akkumulátoros kézi Husqvarna termékben és 
fűnyíróban használhatók az akkumulátorrendszer tagjai.  
A töltés rendkívül gyors, ezáltal az akkumulátor akár 
ebédszünetben feltölthető.

 Akkumulátoros láncfűrészek mindig a BLi150-nel vagy nagyobb teljesítményű  
akkumulátorral használandók.

A Husqvarna akkumulátoros gépeiben megtalálható mindaz az erő, teljesítmény és praktikus  
konstrukció, amely elvárható a Husqvarnától. Rendkívül hatékony gépek, amelyek erőteljes háton 
hordozható lítium-ion akkumulátorról működnek kisebb zajszintet, vibrációt és karbantartási igényt 
biztosítanak és mindemellett nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás sem. Az akkumulátoros rendszer 
széles választékot kínál és maximális rugalmasságot nyújt a felhasználónak.

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEKAKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

DOLGOZZON ZAJ 
ÉS FÜST NÉLKÜL
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HUSQVARNA AKKUMULÁTOROS 
GÉPEK – CSENDES ÉS ERŐTELJES

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.

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.

LOMBFÚVÓK 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.

LÁNCFŰRÉSZEK GALLYAZÁS ÉS DARABOLÁS 
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS NÉLKÜL
Az erőteljes és csendes Husqvarna akkumulátoros  
láncfűrészek külön változatban kaphatók a professzionális  
faápolási szakemberek és erdészek, valamint a hobbi  
felhasználók számára. Az erőteljes, szénkefe nélküli villanymotor,  
a nagy láncsebesség és a kényelmes használat a benzines 
láncfűrészek kiváló alternatívájává teszi őket.

SÖVÉNYVÁGÓK SÖVÉNYVÁGÁS A SZOMSZÉDOK 
ZAVARÁSA NÉLKÜL
A Husqvarna akkumulátoros sövényvágók csendes, könnyű termékek, amelyek
teljesítménye megegyezik a benzines sövényvágókéval. Professzionális és hobbi 

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.

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.

FŰNYÍRÁS VEZETÉKEK ÉS BENZIN NÉLKÜL
A Husqvarna akkumulátoros, tolható fűnyírók csendes, kényelmes, fűgyűjtős 
gépek a közepes méretű pázsitok számára. Az akkumulátoros fűnyírók 
között megtalálhatók a zseniális Husqvarna Automower® fűnyírók és a világ 
egyik legcsendesebb fűnyíró traktora, az akkumulátoros Husqvarna Rider.

FŰKASZÁK FŰKASZÁLÁS ÉS BOZÓTVÁGÁS 
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
A Husqvarna akkumulátoros fűkaszák erőteljes, könnyű és jól 
kiegyensúlyozott termékek, amelyek külön változatban kaphatók 
professzionális és hobbi használatra. Szénkefe nélküli motorjuk elég 
erős a nagy fűvágó késsel végzett megerőltető használathoz. 
A fogantyúk tervezésekor a legjobb munkapozíciót tartották szem 
előtt. Még a ágófej forgási iránya is változtatható, nehogy a levágott  
fű a járdán maradjon!

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK 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.  
Az 536LiPX tisztítófűrész igazi innovációt jelent a piacon. Hatékony  
erdészeti tisztítófűrész. Az állítható irányú láncvezetőnek köszönhetően 
faápolásra és gyümölcsfák metszésére is használható.
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TELJES IDEJŰ HASZNÁLAT
Nagyszerű hír az olyan szakembe-
rek számára, akik teljes időben 
használnak ehhez hasonló  
gépeket. Egy erős benzinmotor  
teljesítményét nyújtja füst  
és rezgés nélkül. Mivel az  
akkumulátorok egymással kompa-
tibilisek, a lemerült akkumulátort 
bármikor kicserélheti. A Husqvarna 
dizájn az Ön teljesítményének  
növelését tartja szem előtt.

HUSQVARNA 536LiLX
Nagy teljesítményű fűkasza kör alakú fogantyúval 
és mindkét irányba forgó vágófejjel. Fűnyíró kés 
kiegészítőként rendelhető.

3,0 kg akkumulátor nélkül. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért, 40 cm vágási átmérő, 
beállítható fogantyú.

967 32 68-11 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 536LiHD60X
Nagyon halk, de rendkívül hatékony 
akkumulátoros sövényvágó kitűnő ergonómiával. 
60 cm-es kétoldalas vágókéssel és kényelmes, 
elforgatható hátsó fogantyúval rendelkezik. Nincs 
közvetlen károsanyag-kibocsátás, a halk 
működés és az alacsony vibrációs szint pedig a 
lehető legjobb munkakörülményeket teremti meg.

3,8 kg akkumulátor nélkül, 4000 vágás/perc, 
vágókés hossza: 60 cm. savE™ a maximális 
üzemidőért, elforgatható hátsó fogantyú.

966 72 94-02 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 536LiP4
Robusztus magassági ágvágó a hatékony és 
eredményes fagondozáshoz. Könnyű és jól 
kiegyensúlyozott, nagy láncsebességgel.

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

967 34 11-10 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 536LiRX
Nagy teljesítményű, kiváló ergonómiájú fűkasza 
mindkét irányban forgó vágófejjel. Fűnyíró kés a 
durva, kemény fűvel benőtt területekhez.

3,8 kg akkumulátor nélkül. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért, 40 cm vágási átmérő, 
T25B damilfej, 3 ágú fűnyíró kés és Balance 35 B 
heveder.

967 32 67-11 

Akkumulátor és töltő nélkül

RÉSZIDEJŰ HASZNÁLAT
A mai Husqvarna akkumulátoros 
motorok teljesítménye megegyezik 
az erőteljes benzinmotoréval, 
viszont nincs füst és kisebb a 
vibráció. Mivel az akkumulátorok 
egymással kompatibilisek, a 
lemerült akkumulátort bármikor 
kicserélheti. Ideális pázsit- és 
kertgondozási szakemberek 
számára, akiknek közepesen 
gyakori vagy gyakori használatra 
kell a gép. A Husqvarna gépeit az 
ergonómiát és a teljesítményt szem 
előtt tartva tervezték.

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. A hosszú üzemidő és  
a kialakítás a használhatóságra 
helyezi a hangsúlyt.

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

81 dB(A), 10,9 m³/perc, 56 m /s, 2,4 kg 
akkumulátor nélkül. Sebességtartó automatika  
és teljesítményfokozó üzemmód.

967 68 02-02 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 120i
Könnyű, kényelmes, lítium-ion akkumulátoros 
láncfűrész. Szerszám nélküli láncfeszítés,  
könnyű indítás, egyszerű kezelőelemek.

Vezetőlemez: 30 cm, 3,6 kg akkumulátor nélkül. 
Láncsebesség: 11,5 m /s. savE™ funkció  
a maximális üzemidőért.

967 09 82-01 

967 09 82-02, QC80 töltővel és BLi20 
akkumulátorral

 

HUSQVARNA 115iHD45
Kisebb és közepes méretű sövények nyírásához 
ajánljuk. Egyszerűen használható, könnyű  
és a lítium-ion technológiának köszönhetően 
rendkívül halk működésű.

3,1 kg akkumulátor nélkül, 3000 vágás/perc, 
vágókés hossza: 45 cm. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért.

967 09 83-01 

967 09 83-02, QC80 töltővel és BLi10 
akkumulátorral

HUSQVARNA 115iL
Könnyű, kényelmes és egyszerűen beindítható 
fűkasza otthoni használatra. Lítium-ion 
akkumulátoros, nyugodt működés. Fűszegélyek 
nyírásához ajánljuk.

3,5 kg akkumulátor nélkül, 33 cm vágási átmérő. 
Teleszkópos nyél, beállítható fogantyú és savE™ 
funkció a maximális üzemidőért.

967 09 88-01 

967 09 88-02, QC80 töltővel és BLi10 
akkumulátorral 

HUSQVARNA LC 141Li
Kényelmes, akkumulátoros fűnyíró ház körüli 
munkákhoz. Nincs szükség folyékony 
tüzelőanyagra vagy zsinórra. Könnyen indítható.
Nagyszerű manőverező képesség a kompakt 
vágóasztalnak köszönhetően.

30 perc üzemidő a pázsit állapotától függően. 
Fűgyűjtés/hátsó fűkidobás. Vágási szélesség:  
41 cm, vágási magasság: 25–70 mm. Tolható.

967 62 84-01 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC 141VLi
Önjáró fűnyíró változtatható sebességgel otthoni 
használatra. Akkumulátoros gép – nem kell  
a folyékony üzemanyaggal, sem zsinórokkal 
bajlódni. Kiváló irányíthatóság a kompakt 
vágóasztalnak köszönhetően.

20 perces üzemidő a pázsit állapotától függően. 
Fűgyűjtés/hátsó fűkidobás. Vágási szélesség:  
41 cm, vágási magasság: 25–70 cm. Önjáró.

967 09 92-01 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 536LiHE3
Rendkívül hatékony teleszkópos sövényvágó  
3,5 méteres hatótávolsággal. A vágófej 
dőlésszöge távolról is állítható, és gazdaságos 
savE™ üzemmód is választható. Nincs közvetlen 
károsanyag-kibocsátás, a halk működés és az 
alacsony vibrációs szint pedig a lehető legjobb 
munkakörülményeket teremti meg.

4,0 kg akkumulátor nélkül, 4000 vágás/perc,  
55 cm hosszú vágólemez. Szállítási mód.

967 34 15-11 

Akkumulátor és töltő nélkül

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.

82 dB(A) 11,6 m³/perc, 57 m /s, 2,4 kg 
akkumulátor nélkül, Sebességtartó automatika  
és teljesítményfokozó üzemmód.

967 68 03-02 

Akkumulátor és töltő nélkül

* Dupla BLi200 akkumulátor vagy egy BLi300 akkumulátor használata esetén.

HUSQVARNA 540iBX
Nagyon erőteljes és rendkívül csendes 
akkumulátoros lombfúvó. Jól kiegyensúlyozott és 
könnyű, hosszú munkavégzésre tervezve. Az 
IPX4 minden időjárásra hitelesítette. A háton 
hordható akkumulátorhoz használható 
csípőpárna mellékelve.

79 dB(A), 12,6 m³/perc, 63 m/s. Sebességtartó 
automatika, teljesítményfokozó üzemmód és 
savE™ a maximális üzemidőért.

967 68 08-02

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC347VLi
Önjáró akkumulátoros fűnyíró digitális 
sebességszabályozással, kényelmes és hatékony 
fűnyírásra alkalmas és minimális karbantartást 
igénylel. Bluetooth-kapcsolat. A mellékelt BLi 
akkumulátorok számára kialakított dupla hely 
hosszabb üzemidőt biztosít.

Akár 40 perc* üzemidő a pázsit állapotától 
függően, fűgyűjtés / hátsó fűkidobás. Vágási 
szélesség: 47 cm, vágási magasság: 25-75 mm. 
Önjáró, változtatható sebességű.

967 66 30-01

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC247Li
Kényelmes és hatékony fűnyírásra alkalmas, 
minimális karbantartást igénylő akkumulátoros 
fűnyíró. Bluetooth-kapcsolat. A mellékelt BLi 
akkumulátorok számára kialakított dupla hely 
hosszabb üzemidőt biztosít.

Akár 45 perc* üzemidő a pázsit állapotától 
függően, fűgyűjtés / hátsó fűkidobás. Vágási 
szélesség: 47 cm, vágási magasság: 25-75 mm. 
Tolható.

967 66 29-01

Akkumulátor és töltő nélkül

ÚJÚJÚJ

HUSQVARNA T536Li XP®
Faápolási szakemberek számára tervezett 
könnyű, nagy teljesítményű , egykezes fűrész. 
Nagyon könnyű használat, nagy láncsebesség, 
alacsony vibrációszint és nincs közvetlen 
károsanyag-kibocsátás.

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

12", 966 72 92-12

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 536Li XP®
Könnyű, hatékony, egykezes láncfűrész, amely 
tökéletes építési vállalkozók, ácsok és más 
szakemberek számára.. Nagy teljesítményű 
fűrész vibráció és közvetlen károsanyag-
kibocsátás nélkül.

Vezetőlemez: 25-35 cm, 2,6 kg akkumulátor 
nélkül. Láncsebesség: 20 m/s.  
savE™ a maximális üzemidőért.

14", 966 72 91-14 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 436Li
Ácsok, gondnokok, kertészek és más igényes 
felhasználók részére. Szerszám nélküli 
láncfeszítés, könnyű és nagyon könnyen 
használható bármely BLi akkumulátorral.

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

966 72 90-12 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 536LiPT5
Robusztus magassági ágvágó teleszkópos szárral 
a maximális hatótávolságért. Könnyű és nagy 
teljesítményű, közvetlen károsanyag-kibocsátás 
és vibráció nélkül. A Husqvarna Balance Flex 
heveder használatával a legjobb munkapozíció 
állítható be. Lásd: 38. oldal. 581 03 58-01.

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

967 34 13-10 

Akkumulátor és töltő nélkül
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ÜZEMIDŐ EGY FELTÖLTÉSSEL

AZ AKKUMULÁTOR  
ÜZEMIDEJE?

A teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje három változótól függ: az akkumulátor teljesítményétől, az akkumulátort 
használó géptől, és a vágás/fűnyírás nehézségi fokától. A táblázatban leolvasható a Husqvarna akkumulátoros 
berendezéstől különféle munkakörülmények esetén elvárható üzemidő. A 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 táblázat a becsült töltési időket mutatja az akkumulátorok és töltők különböző kombinációi esetén.

536Li XP®/436Li 120i T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/536LiLX 336LiC 115iL 536LiHE3/536LiHD70X/ 
536LiHD60X

115iHD45 540iBX*/536LiB/436LiB LC 347VLi / 
LC 247Li

LC 141VLi /  
LC 141Li

LC 347VLi / 
LC 247Li

LC 141VLi /  
LC 141Li

ÁCSMUNKA GALLYAZÁS DARABOLÁS GALLYAZÁS TISZTÍTÁS GALLYAZÁS KÖNNYŰ NEHÉZ KÖNNYŰ NEHÉZ KÖNNYŰ NEHÉZ KÖNNYŰ NEHÉZ

BLi10 1 óra 10 perc 30 perc 15 perc — 50 perc 30 perc 40 perc 30 perc 15 perc 25 perc 15 perc 30 perc 50 perc 25 perc 50 perc 15 perc 10 perc — — / 20 perc — / 20 perc

BLi20 2 óra 25 perc 1 óra 25 perc 35 perc 1 óra 40 perc 1 óra 5 perc 1 óra 30 perc 1 óra 5 perc 30 perc 50 perc 30 perc 1 óra 1 óra 35 perc 50 perc 1 óra 35 perc 30 perc 15 perc 15 / 20 perc 25 / 30 perc 25 / 30 perc

BLi100C/ 
BLi100

1 óra 35 perc 40 perc 15 perc — 1 óra 5 perc 40 perc 50 perc 40 perc 20 perc 30 perc 20 perc 40 perc 1 óra 5 perc 30 perc 1 óra 5 perc 20 perc 10 perc — — / 25 perc — / 25 perc

BLi200C/ 
BLi200

3 óra 5 perc 1 óra 15 perc 35 perc 45 perc 2 óra 10 perc 1 óra 25 perc 1 óra 55 perc 1 óra 25 perc 40 perc 1 óra 35 perc 1 óra 15 perc 2 óra 5 perc 1 óra 2 óra 5 perc 35 perc 20 perc 20 / 25 perc 30 / 35 perc 30 / 35 perc

BLi300C/ 
BLi300

5 óra 35 perc 2 óra 15 perc 1 óra — 3 óra 55 perc 2 óra 30 perc 3 óra 30 perc 2 óra 30 perc 1 óra 15 perc 1 óra 50 perc 1 óra 5 perc — 3 óra 45 perc 1 óra 50 perc — 1 óra 5 perc 40 perc 40 /45 perc
1 óra / 1 óra 5 

perc
1 óra /  

1 óra 5 perc

BLi550X
9 óra 20 perc /  
10 óra 20 perc

3 óra 40 perc/ 
4 óra 10 perc

1 óra 40 perc /2 
óra

1 óra 30 perc 6 óra 30 perc 4 óra 10 perc 5 óra 50 perc 4 óra 10 perc 2 óra 3 óra 10 perc 1 óra 50 perc 3 óra 6 óra 10 perc 3 óra 10 perc 4 óra 1 óra 50 perc 1 óra 10 perc — — —

BLi950X
18 óra 40 perc / 
20 óra 30 perc

7 óra 30 perc/ 
8 óra 20 perc

3 óra 20 perc /4 
óra

3 óra 13 óra 8 óra 20 perc 11 óra 30 perc 8 óra 20 perc 4 óra 10 perc 6 óra 10 perc 3 óra 40 perc 5 óra 30 perc 12 óra 20 perc 6 óra 10 perc 7 óra 30 perc 3 óra 40 perc 2 óra 10 perc — — —

A működési idő a munkaidőnek felel meg savE™ üzemmódban, és beletartozik a tényleges működés, a karbantartás és az alapvető műveletekhez szükséges mozgás/mászás. *BLi háti akkumulátor szükséges. A legjobb opció

TÖLTÉSI 
CIKLUSOK

QC500 QC330 QC80 QC80F

TÖLTÉSI SZINT TÖLTÉSI SZINT TÖLTÉSI SZINT TÖLTÉSI SZINT

80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100%

BLi10 400 25 perc 40 perc 25 perc 40 perc 50 perc 1 óra 10 perc 50 perc 1 óra 10 perc

BLi20 400 25 perc 40 perc 25 perc 40 perc 1 óra 50 perc 2 óra 10 perc 1 óra 50 perc 2 óra 10 perc

BLi100C/ 
BLi100

1500 30 perc 50 perc 30 perc 50 perc 1 óra 5 perc 1 óra 25 perc 1 óra 5 perc 1 óra 25 perc

BLi200C/ 
BLi200

1500 30 perc 50 perc 30 perc 50 perc 2 óra 25 perc 2 óra 40 perc 2 óra 25 perc 2 óra 40 perc

 

BLi300C/ 
BLi300

1500 35 perc 1 óra 55 perc 1 óra 20 perc 4 óra 4 óra 20 perc 4 óra 4 óra 20 perc

BLi550X 1500 1 óra 1 óra 25 perc 1 óra 40 perc 2 óra 5 perc 7 óra 9 óra 10 perc 7 óra 9 óra 10 perc

BLi950X 1500 1 óra 40 perc 2 óra 55 perc 3 óra 4 óra 5 perc 12 óra 40 perc 14 óra 10 perc 12 óra 40 perc 14 óra 10 perc

 A legjobb opció

TÖLTÉSI IDŐ KÜLÖNBÖZŐ AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK ESETÉN
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HUSQVARNA BLi20 / 10
Erős akkumulátor otthoni használatra. Hosszú 
üzemidő kis csomagban. Hatékony hűtéssel, 
három változásjelző LED-del. Akár 400 
alkalommal is újratölthető.

BLi20, 967 09 17-01 

BLi10, 967 09 16-01 

HUSQVARNA QC80F
Helyszíni töltő az autó/teherautó 12 V-os 
kimenetéről való töltéshez szállítás közben.

967 62 83-01 

HUSQVARNA VI600F TRANSZFORMÁTOR
Lehetővé teszi a gyors helyszíni töltést azáltal, 
hogy 220 V-os váltóáramra transzformálja 
bármely ólomsavas akkumulátor 12 V-os 
egyenáramát a QC500, QC330 és a QC80 
gyorstöltő számára.

967 62 85-01

AKKUMULÁTOROK BLi950X BLi550X BLi300C/300 BLi200C/200 BLi100C/100 BLi20 BLi10

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion

Akkumulátorfeszültség, V 36 36 36 36 36 36 36

Kapacitás, Ah 31,1 15,6 9,4 5,2 2,6 4,0 2,0

Energia, Wh 1120 562 338 187 94 144 72

Behelyezhető akkumulátor súlya, kg — — 1,9 1,3 0,9 1,2 0,8

Háti akkumulátor súlya heveder nélkül, kg 7 5,5 — — — — —

Háti akkumulátor súlya hevederrel, kg 8,5 7,1 — — — — —

Tölttöttségi szint kijelző 4-LED 4-LED 4-LED 4-LED 4-LED 3-LED 3-LED

Újratölthető (max.) 1500 1500 1500 1500 1500 400 400

TARTOZÉKOK

HUSQVARNA BLi950X
Háti akkumulátor a hosszú üzemidőért és a 
kiemelkedő teljesítményért, hogy a munka még 
hatékonyabb lehessen, még kevesebb szünettel. 
Kényelmes használat a széles, párnázott 
szíjaknak és a hevedernek köszönhetően.

967 09 32-01

HUSQVARNA BLi550X
Nagy kapacitású háti akkumulátor jó teljesítménnyel, 
hogy Önnek kevesebbszer kelljen szünetet tartania, 
és hatékonyabban dolgozhasson. A széles, párnázott 
szíjak és a heveder igény szerint beállítható. 

967 09 31-01

HUSQVARNA QC330
Gyorstöltő egység aktív akkumulátor hűtéssel.  
2 LED-es kijelző.

966 73 06-01 

TÖLTŐK QC500 QC330 QC80 QC80F

MŰSZAKI ADATOK

Súly, kg 1,4 1,4 0,6 0,6

Töltőteljesítmény, W 500 330 80 80

Feszültség, V 100 -240 100 -240 100 -240 12

— = Nincs adat

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

HÁTON HORDOZHATÓ 
LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR
A Husqvarna háton hordozható 
akkumulátorokat professzionális 
használatra tervezték. A nagy 
kapacitású, professzionális 
heveder egész napos, hatékony 
munkavégzést tesz lehetővé.

LÍTIUM-ION 
AKKUMULÁTOROK
Ebben a termékcsaládban olyan 
Husqvarna akkumulátorokat talál, 
amelyek tökéletesen megfelelnek 
az igényeinek, akár az egész 
napos professzionális használatra 
szánt nagy teljesítményű, akár a 
kevésbé intenzív munkához 
tervezett, kis súlyú akkumulátorra 
van szüksége.

TÖLTŐK
A Husqvarna akkumulátortöltők 
sok változatban léteznek a 
normál egyakumulátoros töltőtől a 
fejlett, hordozható töltőkig, 
amelyekkel több akkumulátor is 
szupergyorsan feltölthető.

HUSQVARNA BLi300
Professzionális használatra szánt akkumulátor. 
Kiváló üzemidőt biztosít, és piacvezető 
kapacitás-súly aránnyal rendelkezik. 4 LED-es 
töltésjelzővel rendelkezik, minden időjárási 
körülmények között használható, és kiváló a 
hűtése. Akár 1500-szor újratölthető.

BLi300, 967 07 19-01

HUSQVARNA BLi200 / 100
Professzionális használatra szánt akkumulátor. 
Vékony kialakítású, de hosszú üzemidőt biztosít. 
4 LED-es töltésjelzővel rendelkezik, minden 
időjárási körülmények között használható, és 
kiváló a hűtése. Akár 1500-szor újratölthető.

BLi200, 967 09 19-01

BLi100, 967 09 18-01

HUSQVARNA FLEXI AKKUMULÁTORÖV 
HORDOZÓKÉSZLETTEL
Az övben akár három tartalék akkumulátor vagy 
tartozék is hordozható.

590 77 67-01

HUSQVARNA FLEXI AKKUMULÁTORÖV 
ADAPTERKÉSZLETTEL
A belső BLi akkumulátorral rendelkező Husqvarna 
termékek csatlakoztatására. Tartalék 
akkumulátorok és tartozékok szállítására is 
alkalmas.

590 77 67-02

HUSQVARNA FLEXI AKKUMULÁTORÖV 
CSATLAKOZTATÓ KÉSZLETTEL
A Husqvarna 540iBX csatlakoztatására. Tartalék 
akkumulátorok és tartozékok szállítására is 
alkalmas. Belső BLi akkumulátorral rendelkező 
termékek csatlakoztatására szolgáló adapter is 
rendelhető (nem szériatartozék).

590 77 67-03

ÚJ ÚJ ÚJ

KÉNYELMES 
AKKUMULÁTORÖV
A Husqvarna Flexi akkumulátoröv segítségével a tartalék Husqvarna BLi 
akkumulátorokat erősíthet az övére, ami még kényelmesebbé és termelékenyebbé 
teszi a hosszú munkanapokat. Ha a terméket az övön lévő akkumulátorhoz 
csatlakoztatja, a karjára nehezedő terhet is csökkenteni tudja. Tartós és kényelmes 
kialakítás a megerőltető munkához.

Univerzális 
hordozórendszer 
tartozékok számára

Az akkumulátorok 
és a tartozékok 

szerszám nélkül 
cserélhetők.

Vízálló anyag 

Opcionálisan nadrágtartóval 
is kiegészíthető. Bevezetése 
2018 során várható.

5 rögzítési pont  
az akkumulátor számára

Robusztus kialakítás  
a nehéz akkumulátorok 

hordozásához.

ÚJÚJ

1. HUSQVARNA AKKUMULÁTOR DOBOZ
Doboz a Husqvarna akkumulátorok, töltők és 
egyéb tartozékok szállításához és tárolásához.

585 42 87-01, kisméretű 

585 42 88-01, nagyméretű 

2. HUSQVARNA AKKUMULÁTOR TÁSKA
Télen melegen, nyáron hidegen tartja az 
akkumulátorokat. Hatékonyan elnyeli az ütéseket, 
és véd a por, a szennyeződés és a pára ellen. 
BLi10 /20 /100 /200 -hoz.

585 37 18-01 

3. HUSQVARNA HÁTI AKKUMULÁTOR HEVEDER
Háton hordható akkumulátorok megosztott 
használatakor egy személyes heveder lehetővé 
teszi az akkumulátorok könnyű leválasztását és 
cseréjét, miközben a heveder optimálisan 
személyre szabottan illeszkedik.

581 03 58-01

4. 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.

537 27 57-05 

5. HUSQVARNA CSÍPŐPÁRNA
Az akkumulátoros fűkaszákkal és lombfúvókkal 
kombinálva kiegészíti a háton hordozható 
akkumulátor hevederét. Kényelmesebb  
és nyugodtabb munkapozíció érdekében.

587 83 40-01 

6. 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 

7. HUSQVARNA ERDÉSZETI RÖGZÍTŐSZEM
Segítségével a láncfűrész biztonságosan 
rögzíthető a láncfűrész hevederre. Túlterhelés 
esetén kiold.

578 07 71-01 

8. LAPOS FÚVÓKA LOMBFÚVÓHOZ
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 

9. FOGANTYÚ LOMBFÚVÓHOZ
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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HATÉKONYSÁG MINDEN IDŐBEN
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.

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

NYERS ERŐ
A szabadalmaztatott X-Torq® motortechnológia tiszta  
levegőt használ a levegő-üzemanyag keverék helyett,  
a kipufogógázok eltávolításához. Az eredmény még 
hatékonyabb üzemanyag-felhasználás és kisebb   
károsanyag-kibocsátás a hagyományos kétütemű  
motorokhoz képest.

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.

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

Termékfejlesztésünk folyamatos csakúgy, mint együttműködésünk azokkal a hivatásos erdészeti 
szakemberekkel, akik gépeinket használják. Így tudunk olyan láncfűrészeket készíteni, amelyekkel 
többet lehet dolgozni, mivel a kisebb vibrációs szint kevésbé fárasztó, a felszereltség pedig  
a fokozott biztonságot támogatja. Minden modellünkben megtalálható az a kimagasló erő, 
teljesítmény és konstrukció, amelyet Ön elvár a Husqvarna-tól.

LÁNCFŰRÉSZEKLÁNCFŰRÉSZEK

KÖNNYŰ INDÍTÁS
Az akkumulátoros láncfűrész intuitív billentyűzettel 
működtethető, és emiatt rendkívül könnyű beindítani és 
leállítani. Csak egy gombnyomás. 

PROFESSZIONÁLIS 
TELJESÍTMÉNY
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SOKOLDALÚ LÁNCFŰRÉSZEK 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.

Szögben álló fogantyú 
puha markolattal

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

A három darabból álló,
kovácsolt főtengely  
a legmegerőltetőbb

körülmények között is
maximális tartósságot 

biztosít

A láncfék egyedülálló módon aktiválható az 
úgynevezett TrioBrake™ funkcióval. Ennek az 
egyes Husqvarna láncfűrészeken megtalálható 
biztonsági elemnek a segítségével elég egy 
csuklómozdulat a láncfék aktiválásához

Smart Start® – mind a motort, mind  
az indító berendezést úgy tervezték, 
hogy a gép gyorsan, minimális 
erőfeszítéssel beindítható legyen

Low Vib® – ez a hatékony rezgéscsillapító 
rendszer csökkenti a felhasználó karját  
és kezét érő hatást. Hosszútávon  
hozzájárulhat az egészségesebb,  
kímélőbb munkavégzéshez

VÉDŐRUHA, AMELY NEM CSAK 
BIZTONSÁGOSABBÁ TESZI A MUNKÁT
A védőruháink kiterjedt termékcsaládja a legújabb újításokat kínáljatervezés 
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 100. oldalon.

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.

Az akkumulátoról működtetett hatékony 
motort a Husqvarna fejlesztette ki a nagy 
láncsebesség és a lehető legjobb vágási 
teljesítmény érdekében.

Ismerje meg a legnagyobb 
hatékonyságot biztosító 
vezetőlemez és lánc 
kombinációinkat. Bővebben a 
20–23. oldalon.

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

A nagy teljesítményű 
akkumulátoros láncfűrészeket 

olyan professzionális felhasználók 
számára tervezték, akik egyszerre 

szeretnének alacsony zaj- és 
vibrációs szintet és, hogy ne 

legyen közvetlen károsanyag-
kibocsátás.

PROFESSZIONÁLIS LÁNCFŰRÉSZEK FAKITERMELÉSHEZ ÉS 
FAÁPOLÁSHOZ
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 fel hasz-
náló-központú kivitel minimálisra csökkenti a fáradságot, így növelve a termelékenységet és  
a hatékony munkavégzés időtartamát. 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.

EGYKEZES LÁNCFŰRÉSZEK KÉPZETT 
FAÁPOLÁSI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA
AZ egykezes erdészeti fűrészeink karcsú, könnyű és 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.

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK JÓL KIEGYENSÚ-
LYOZOTT GÉPEK A LEGBONYOLULTABB 
FELADATOKRA
A sűrű fák metszésekor előfordulhat, hogy természetellenes 
munkapozíciót kell felvenni, ami káros lehet a test számára. 
Magassági ágvágóinkat úgy tervezték, hogy segítsék a könnyű 
munkát, és kimagasló eredményt nyújtsanak minden helyzetben. 
Az ágvágó fűrészek könnyűek, jól kiegyensúlyozottak, különféle 
hosszúságban rendelhetők, és könnyen indítható, gyors felpörgést 
biztosító motorokkal rendelkeznek.
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HUSQVARNA 395 XP®
Keményfa fűrészeléshez és egyéb nehéz, 
professzionális erdészeti munkához ajánljuk, ahol 
hosszú vezetőlemezre van szükség. Erős, nagy 
sebességű motor. 

94 cm3, 4,9 kW, vezetőlemez 45–90 cm, 7,9 kg. 
Air Injection™ és Low Vib.

965 90 21-94  

HUSQVARNA 390 XP®

Professzionális fűrész nagyon erőteljes motorral. 
Kismértékű vibráció és robusztus konstrukció 
jellemzi.

88 cm³, 4,8 kW, vezetőlemez: 45-70 cm, 7,1 kg. 
Air Injection™ és Low Vib.

965 06 06-40  

HUSQVARNA 576 XP®

Professzionális fűrész fa feldarabolásához és 
nagy fák eltávolításához. Nagy nyomaték széles 
fordulatszám-tartományon. 

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

576 XP® , 966 87 38-20  

HUSQVARNA 372 XP®

Valódi professzionális fűrész a felső-
középkategóriában, nagyon megerőltető 
munkához. A G modell fűtött markolattal 
rendelkezik.

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

372 XP®, 965 96 81-20 
372 XP® G, 965 96 85-18  

HUSQVARNA 562 XP®
Professzionális fakitermelőknek, arboristáknak és 
képzett gazdálkodóknak ajánljuk. Hosszabb 
vezetőlemezzel is használható.

59,8 cm3, 3,5 kW, vezetőlemez: 38–70 cm, 6,0 kg.  
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

966 56 99-20  

HUSQVARNA 560 XP®

Professzionális fakitermelők és képzett 
gazdálkodók számára, akik hatékony és 
kényelmes használatú láncfűrészt szeretnének.  
A G model fűtött markolattal rendelkezik.

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

560 XP®, 966 00 91-15 
560 XP® G, 966 00 90-15  

HUSQVARNA 543 XP®

Faápolási szakemberek és képzett fakitermelők 
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 550 XP®

A számos innovatív jellemző miatt tökéletes a 
fagondozási szakemberek és a képzett 
fakitermelők számára. A G modell fűtött 
markolattal rendelkezik.

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

550 XP®, 966 64 81-15 
550 XP® G, 966 64 83-15  

  

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 83-18  

HUSQVARNA 545

Vállalkozók és gazdálkodók számára.  
Erőteljes, üzemanyag-takarékos és alacsony  
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.

966 64 85-15  

PROFESSZIONÁLIS 
HASZNÁLAT
Legmodernebb láncfűrészeink 
hivatásos erdészek és faápolási 
szakemberek számára. Az XP® 
modellek fejlesztésekor kizárólag  
a teljesítmény maximalizásálát  
tartottuk szem előtt. Több fűrészen 
is megtalálhatók a Husqvarna saját 
fejlesztésű funkciói, mint például  
az Air Injection™, a Low Vib  
technológia és az AutoTune™.  
Olyan konstrukciók, amelyek
segítenek abban, hogy Ön a 
legtöbbet hozza ki a munkanapból.

RÉSZIDEJŰ HASZNÁLAT
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 akik értékelik a jó 
teljesítményt és hatékonyságot.

ALKALMI HASZNÁLAT
A láncfűrészek vágási 
teljesítménye kiemelkedő, 
indításuk rendkívül egyszerű,  
és olyan tulajdonságokkal
rendelkeznek, amelyeknek 
köszönhetően kényelmesen  
és rugalmasan használhatók. 
Ideálisak könnyebb fizikai 
munkákhoz, például kisebb  
fák kivágásához és tűzifa 
aprításához.

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 82-68  

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. 

966 76 79-15

HUSQVARNA 440e

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

40,9 cm³, 1,8 kW, vezetőlemez: 33-45 cm,  
4,3 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

967 15 58-45  

HUSQVARNA 445

Olyan felhasználók számára, akik professzionális 
szintű fűrészt szeretnének, ez a sokoldalú gép 
egyesíti a teljesítményt és az 
üzem anyag-  takarékosságot.

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

967 15 64-35  

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 69-75  

HUSQVARNA 436Li

Ácsok, gyümölcskertészek és más igényes 
felhasználók részére. Szerszám nélküli 
láncfeszítés. Könnyű és nagyon könnyen 
használható, lítium-ion akkumulátorral.

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

966 72 90-12  

Akkumulátor és töltő nélkül

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 420EL / 418EL

Elektromos láncfűrész nagyszerű teljesítménnyel, 
kiváló irányíthatósággal és nagy láncsebességgel. 
Szerszámmentes láncfeszítés. A 420EL-hez  
5 méter hosszú vezetéket adunk.

230 V, 2000/1800 W, a láncvezető hossza: 
35–45 cm, 4,8 kg.

420EL, 967 20 57-16 
418EL, 967 20 56-14  

HUSQVARNA 120i
Könnyű, kényelmes, lítium-ion akkumulátoros 
láncfűrész. Szerszám nélküli láncfeszítés,  
könnyű indítás, egyszerű kezelőelemek.

Vezetőlemez: 30 cm, 3,6 kg akkumulátor nélkül. 
Láncsebesség: 11,5 m /s. savE™ funkció  
a maximális üzemidőért.

967 09 82-01 
967 09 82-02, QC80 töltővel és BLi20 
akkumulátorral 

HUSQVARNA 236

Ideális gallyazáshoz, könnyebb daraboláshoz és 
hobbi felhasználáshoz. Könnyen indítható és 
használható, az olyan tulajdonságoknak 
köszönhetően, mint az ergonomikus 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 32 64-01  

HUSQVARNA 135

Kis súlyú és hatékony fűrész kiskerttulajdonosok-
nak. Könnyen indítható és kezelhető.

40,9 cm³, 1,5 kW, vezetőlemez: 35-40 cm,  
4,4 kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

966 76 18-02  

  

HUSQVARNA 536LiP4
Robusztus magassági ágvágó a hatékony és 
eredményes fagondozáshoz. Könnyű és jól 
kiegyensúlyozott, nagy láncsebességgel.

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

967 34 11-10 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 565
Kimagasló teljesítményű erőteljes fűrész  
hosszú vezetőlemezzel. A kiváló hűtés és a 
csúcstechnológiájú szűrő könnyű használatot 
biztosít. Az AutoTune™ és az Air Injection™  
gyors és hatékony munkát tesz lehetővé.

70,6 cm³, 3,7 kW, vezetőlemez: 38-70 cm,  
6,5 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és 
Low Vib.

966 73 39-18 

HUSQVARNA 555
Olyan vállalkozók és gazdálkodók számára, akiknek 
erőteljes, üzemanyagtakarékos és kis károsanyag-
kibocsátású, de hosszabb vezetőlemezzel 
rendelkező fűrészre van szükségük.

59,8 cm³, 3,1 kW, vezetőlemez hossza: 
38-70 / 33-60 cm, 6,0 / 5,9 kg. AutoTune™, Air 
Injection™, X-Torq és Low Vib.

966 01 09-15

HUSQVARNA T540 XP®
Lenyűgöző egykezes fűrész olyan maximális 
teljesítménnyel, amelyre minden erdész és 
faápolási szakember vágyik.

37,7 cm³, 1,8 kW, vezetőlemez: 30-40 cm, 
3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és 
Low Vib.

967 28 75-14

HUSQVARNA T435
Robusztus egykezes fűrész a magasban végzett 
sokoldalú faápoláshoz. Egyesíti a kiváló egyensúlyt, 
a nagy teljesítményt és a könnyű súlyt.

35,2 cm³, 1,5 kW, vezetőlemez: 30-35 cm, 
3,4 kg. X-Torq és Low Vib.

966 99 72-14

MEGJEGYZÉS: Az egykezes láncfűrészek használata speciális készséget igényel. Kizárólag képzett 
faápolási szakemberek használhatják.

HUSQVARNA 525PT5S
Robusztus, jól kiegyensúlyozott és könnyű 
magassági ágvágó, teleszkópos szárral, hogy 
messzire elérjen. A Husqvarna Balance Flex 
heveder használatával a legjobb munkapozíció 
állítható be. Lásd: 38. oldal.

25,4 cm³, 1,0 kW, vezetőlemez hossza: 25– 
30 cm, hossz: 397 cm, 7,0 kg. Teleszkópos cső.

967 32 96-01

HUSQVARNA 572 XP®
Professzionális fűrész kiemelkedő teljesítmény/
súly aránnyal. Kifejlesztése során a 
megbízhatóságot és a tartósságot tartották szem 
előtt. Az AutoTune™ azonnali motorindítást 
biztosít. Az XP® G verzió fűthető fogantyúkkal 
rendelkezik.

70,6 cm³, 4,3 kW, vezetőlemez 38–70 cm, 6,6 kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

966 73 31-20

ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA 536LiPT5
Robusztus magassági ágvágó teleszkópos szárral 
a maximális hatótávolságért. Könnyű és nagy 
teljesítményű, közvetlen károsanyag-kibocsátás 
és vibráció nélkül. A Husqvarna Balance Flex 
heveder használatával elérhető a legjobb 
munkapozíció. Lásd: 38. oldal.

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

967 34 13-10 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 536Li XP®
Könnyű, hatékony láncfűrész, amely tökéletes 
építési vállalkozók, ácsok és más szakemberek 
számára. Nagy teljesítményű fűrész vibráció és 
közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül.

Vezetőlemez: 25-35 cm, 2,6 kg akkumulátor 
nélkül. Láncsebesség: 20 m/s. savE™ a maximális 
üzemidőért.

14", 966 72 91-14 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA T536Li XP®
Faápolási szakemberek számára tervezett 
könnyű, nagy teljesítményű egykezes fűrész. 
Nagyon könnyű használat, nagy láncsebesség, 
alacsony vibrációszint és nincs közvetlen 
károsanyag-kibocsátás.

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

12", 966 72 92-12

Akkumulátor és töltő nélkül
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HUSQVARNA X-FORCE™

KÖNNYŰ ÉS TARTÓS LÁNCVEZETŐK
Az X-Force™ a Husqvarna válasza a tökéletes vezetőlemez kihívásra, 
amely egyszerre könnyű és kevés karbantartást igényel a terhek 
minimalizálása érdekében, mégis elég tartós, hogy kibírja a hosszú ideig 
tartó munkát. A Husqvarna X-Force™ vezetőlemezeket a Husqvarna 
X-Cut™ láncokkal párhuzamosan fejlesztették ki és a Husqvarna 
láncfűrészekhez optimalizálták. Az eredmény egy olyan vágórendszer, 
amely új szintre emeli a láncfűrész teljesítményét, amely így felgyorsul, 
pontos rést vág, és minimális a súrlódási vesztesége.

TÖBB IDŐ ÉS KEVESEBB KARBANTARTÁS 
A vágóberendezéseket és a gyártási 
technológiát a végletekig kifinomítottuk. Az 
X-Cut™ lánc már kicsomagoláskor rendkívül 
éles és ami még fontosabb, az élessége 
jelentősen tovább tart és később van 
szüksége élezésre.

KEVESEBB ÁLLÍTÁS ÉS KISEBB SÉRÜLÉSI 
KOCKÁZAT
Az X-Cut™ lánc gyárilag elő van feszítve, így 
hosszabb ideig lehet vele dolgozni, mielőtt 
újrafeszítésre lenne szükség. Nem igényel 
szükségtelen láncfeszítést. Csökken a 
vágórendszer laza lánc miatti károsodása is.

KISEBB KÖLTSÉG ÉS KEVESEBB 
SZERVIZELÉS 
A konstrukció, az anyagok és a gyártási 
folyamatok gondos kiegyensúlyozása kiváló és 
dinamikus tartósságot eredményez. Csökken a 
vágórendszer kopása és így a szervizigény is.

JOBB EREDMÉNYEK, KÖNNYEBB MUNKA 
Az X-Cut™ láncot gyorsabb vágásokra 
tervezték és kicsomagolás után azonnal 
használható. Ez javítja a hatékonyságot – és az 
Ön teljesítményét. A sima vágás miatt kevesebb 
nyomóerőt kell kifejteni, ami a test számára is 
megkönnyíti a feladatot.

Megerősített, karbantartást nem 
igénylő orrkerék

A szélesebb vezetőlemez 
fokozza a tartósságot

Az optimalizált láncprofil csökkenti 
a kopást és növeli az élettartamot

A csomósodásmentes olajfelszedő 
javítja a kenést

Az optimalizált hegesztés jobb 
tartósságot és merevséget 
eredményez

A lemez optimális elhelyezése 
csökkenti a súlyt

HUSQVARNA X-CUT™

ÉLES, GYORSAN VÁGÓ LÁNCOK
Az X-Cut™ a Husqvarna által kifejlesztett, tervezett és gyártott legelső lánc. 
Mindez a svédországi Huskvarnában történt, ahol a láncfűrészeinket  
is fejlesztjük és teszteljük. A Husqvarna X-Cut™ kifejlesztése során a cél 
a teljesítmény növelése volt, aminek köszönhetően kevesebb 
megszakítással lehet dolgozni. Érezni fogja a különbséget és hosszú  
távon termelékenyebb lesz.

EXTRA TELJESÍTMÉNY CSOMAG 
HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZHEZ!
A Husqvarnánál a láncfűrészekhez értő kiváló szakemberek dolgoznak. Pontosan tudjuk milyen 
fontos az üzemanyag, a vezetőlemez és a lánc a teljesítmény szempontjából. Ezért gondoljuk, 
hogy mindezek a láncfűrész részei és nem kiegészítői. Szakértelmünk segítségével 
kifejlesztettük az optimális üzemanyagot, vezetőlemezt és láncot speciálisan a Husqvarna 
láncfűrészekhez. Az eredmény jelentősen hozzájárul a láncfűrész végső teljesítményéhez.  
Úgy gondoljuk, egyet fog érteni velünk, ha kipróbálja.
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TÖMÖR VEZETŐLEMEZEK CSERÉLHETŐ ORRBETÉTTEL
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 orrbetét pótalkatrészként 
kapható. 3/8"-os láncosztással kapható, 18–28" hosszúságban.

HUSQVARNA ORRPÁNCÉLOS VEZETŐLEMEZEK
A tömör vezetőlemezeket keményfához, vastag kéreghez és nagyon homokos, 
poros, kormos környezetben használják. A vezetőlemezeket bevonat védi  
a karcolódástól és a korróziótól. .404" láncosztással 24 -42" hosszúságban és 
3/8" láncosztással 18 -28" hosszúságban kapható.

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

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 
használ nak nagy termelékenységű környezetben. Alacsony visszarúgású változatban  
is kapható.

PIXEL .325" LÁNCOSZTÁSÚ LÁNCOK, 35–55 cm³-IG AJÁNLOTT
A mai könnyű láncfűrészek igényeihez kifej lesztve. Keskeny rést vág, ami kevesebb erőt 
igényel. Alacsony visszarúgási és vibrációs szintű Micro Chisel vágószemek. Nem ajánlott 
nagy igénybevétel, például viharvert erdők esetén.

.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 érde kében. A Chisel vágószem 
kapható még alacsony vibrációs szintű változatban és szögletes köszö rüléssel is  
a professzionális használat  érdekében.

.404" LÁNCOSZTÁSÚ LÁNCOK, 85 cm³ FÖLÖTT AJÁNLOTT
Nagy rönkhöz való lánc három változatban professzionális felhasználóknak: Chisel   
vágó szemek azok számára, akiknek nagy terme lékenységre 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.

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.

KISMÉRETŰ VEZETŐLEMEZ FELSZERELÉSI PONTJA NAGYMÉRETŰ VEZETŐLEMEZ FELSZERELÉSI PONTJA
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RÉTEGELT VEZETŐLEMEZ ORRKERÉKKEL
• • • H00 10" / 25 cm 1/4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-58 501 84 40-58
• • • H00 12" / 30 cm 1/4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-64 501 84 40-64

• H37 10" / 25 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 505 89 16-40 576 93 65-40
• • H38 10" / 25 cm 3 / 8" .043" / 1,1 mm 501 95 95-40 581 80 79-40

• • • H38 12" / 30 cm 3 / 8" .043" / 1,1 mm 501 95 95-45 581 80 79-45
• • H38 14" / 35 cm 3 / 8" .043" / 1,1 mm 501 95 95-52 581 80 79-52

• H38 12" / 30 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 585 82 91-44 501 84 70-44
• • H37 10" / 25 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 501 95 92-40 576 93 65-40
• • • • • • • • • H37 12" / 30 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 576 93 65-45

• • • • • • • H37 14" / 35 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 576 93 65-52
• • • • • • • H37 16" / 40 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 576 93 65-56

• • • • • •  SP33G 13" / 33 cm .325" .050" / 1,3 mm 585 94 32-56 581 64 31-56
• • • • • •  SP33G 15" / 38 cm .325" .050" / 1,3 mm 585 94 32-64 581 64 31-64

• • • • •  SP33G 16" / 40 cm .325" .050" / 1,3 mm 585 94 32-66 581 64 31-66
• • • • •  SP33G 18" / 45 cm .325" .050" / 1,3 mm 585 94 32-72 581 64 31-72

• • • • • • • H25 13" / 33 cm .325" .058" / 1,5 mm 585 94 33-56 501 84 04-56
• • • • • • • H25 15" / 38 cm .325" .058" / 1,5 mm 585 94 33-64 501 84 04-64
• • • • • • • H25 16" / 40 cm .325" .058" / 1,5 mm 585 94 33-66 501 84 04-66
• • • • • • • H25 18" / 45 cm .325" .058" / 1,5 mm 585 94 33-72 501 84 04-72
• • • • • • • H25 20" / 50 cm .325" .058" / 1,5 mm 585 94 33-80 501 84 04-80

• • • • H42 15" / 38 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-56 501 84 14-56
• • • • H42 16" / 40 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 508 91 41-60 501 84 14-60
• • • • H42 18" / 45 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-68 501 84 14-68
• • • • H42 20" / 50 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-72 501 84 14-72

• • • • • • H42 15" / 38 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-56 501 84 14-56
• • • • • • H42 16" / 40 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 508 91 31-60 501 84 14-60
• • • • • • • • H42 18" / 45 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-68 501 84 14-68
• • • • • • • • H42 20" / 50 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-72 501 84 14-72

TECHLITE™ RÉTEGELT VEZETŐLEMEZ ORRKERÉKKEL
• • H37 12" / 30 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 576 83 07-45 576 93 65-45
• • H37 14" / 35 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 576 83 07-52 576 93 65-52
• • H37 16" / 40 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 576 83 07-56 576 93 65-56

• • H38 14" / 35 cm 3 / 8" .043" / 1,1 mm 578 10 68-52 581 80 79-52

TÖMÖR VEZETŐLEMEZ CSERÉLHETŐ ORRBETÉTTEL
• • • • H42 18" / 45 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-68 501 84 14-68
• • • • H42 20" / 50 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-72 501 84 14-72

• • • • • • • • H42 18" / 45 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-68 501 84 14-68
• • • • • • • • H42 20" / 50 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-72 501 84 14-72
• • • • • • • H42 24" / 60 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-84 501 84 14-84

• • • • • • H42 28" / 72 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-92 501 84 14-92

ORRPÁNCÉLOS VEZETŐLEMEZ
• H00 10" / 25 cm 1/4" .050" / 1,3 mm 505 89 15-60 501 84 40-60

• • H00 10" / 25 cm 1/4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-60 501 84 40-60
• • H00 12" / 30 cm 1/4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-68 501 84 40-68
• H00 12" / 30 cm 1/4" .050" / 1,3 mm 579 55 90-68 501 84 40-68

• • • • • • • H42 18" / 45 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-68 501 84 14-68
• • • • • • • H42 20" / 50 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-72 501 84 14-72

• • • • • • H42 24" / 60 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-84 501 84 14-84
• • • • • • H42 28" / 72 cm 3 / 8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-92 501 84 14-92

• • H64 24" / 60 cm .404" .063" / 1,6 mm 507 47 60-46 501 84 31-76
• • H64 28" / 72 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 58 96-01 501 84 31-84
• • H64 30" / 75 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 95 81-92 501 84 31-92
• • H64 36" / 90 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 95 81-04 501 84 31-04

• H64 42" / 105 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 92 18-24 501 84 31-24

WIDE WAIST FOR CLEARING
• H37 10" / 25 cm 3 / 8" .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 576 93 65-40

1/4"-ES KISMÉRETŰ LÁNCVEZETŐ FARAGÁSHOZ
A faragáshoz valóvezetőlemezek orrának sugara kisebb, és alkalmasak szobrászati 
és egyéb precíziós munkára. 1/4" láncosztással 10–12" hosszúságban kapható.

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Semi-chisel vágószem 0,325” 1,3 mm. Kismértékű visszarúgás és keskeny vágási 
rés. Közepes méretű (legfeljebb 55 cm³) láncfűrészeken való professzionális 
használatra tervezve. Eredeti berendezés a Husqvarna 550 XP® gépen.

ÚJ

X-FORCE™ VEZETŐLEMEZEK
Az X-Force™ rétegelt vezetőlemezek könnyebb karbantartást és fokozott 
termelékenységet biztosítanak. Modelltől függően ezek az előnyök olyan 
jellemzőkben nyilvánulnak meg, mint a továbbfejlesztett profilok, a nagyobb 
orrkerék, a lemez közepén lévő kivágások, további csapágyak, alátámasztott 
lemezek és a zsírzólyuk eltávolítása. 3/8" méretben 15–20" hosszúságban,  
3/8" Mini 12 – 16" és 0,325" méretben 13 –20" hosszúságban kapható.

TERMÉKÚTMUTATÓ A VEZETŐLEMEZEKHEZ ÉS A LÁNCOKHOZ

* A 390XP® esetében a 0,404” szemtávolsággal rendelkező tömör vezetőlemez opcionális egyes piacokon. Mindig olvassa el a használati utasításban, hogy milyen vágóberendezés használható a láncfűrésszel. Ez a felszerelési 
útmutató csak általános információkat tartalmaz. Ellenőrizze a láncfűrész használati utasításában, hogy az adott láncfűrészmodellre és országra hitelesítve van-e a felsorolt lánc és vezetőlemez.

RÉTEGELT VEZETŐLEMEZEK ORRKERÉKKEL
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 méretben 10–16" hosszúságban kapható.
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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.

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

A MÉLYSÉGHATÁROLÓ 
HASZNÁLATA
Reszeljen le teljesen a mélységhatá-
rolóig. 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

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 szer-
számok, mint például 
reszelők és pótalkat-
részek, például láncok.

HUSQVARNA KOMBI 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

HUSQVARNA XP® SYNTHETIC KÉTÜTEMŰ 
MOTOROLAJ
Kiváló, teljesen szintetikus és biológiailag lebomló 
kétütemű 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.  
VEF igazolás.

0,1 l, 578 18 03-03  

1 l adagolós, 578 03 70-03  

4 l, 578 03 71-03

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. VEF 
igazolás.

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. VEF 
igazolás.

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

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZOLAJ,  
BIO ADVANCED
A Husqvarna növényi alapú láncfűrészolaja kiváló 
kenési tulajdonságokkal rendelkezik, még szélső-
séges körülmények között is. Kitűnő korróziógátlás 
a használaton kívüli vezetőlemez és a lánc 
védelméért.

1 l, 588 81 83-01  

5 l, 588 81 83-10

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 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  

HUSQVARNA UNIVERZÁLIS KENŐZSÍR
Kenőzsír jó korrózióvédelemmel és teherbírással. 
Általános kenési célokra megfelelő.

225 g, 502 51 27-01

A HUSQVARNA 
FŰRÉSZ 
OPTIMALIZÁLÁSA
A Husqvarna kétütemű olajok 
megfelelnek a szigorú elvárásoknak, 
és VEF (Verified Engine Formula  
– ellenőrzött motorformula) 
címkével vannak ellátva. A legjobb 
körülményeket biztosítják a motor 
számára, hogy az teljes élettartama 
alatt maximális teljesítményt 
nyújtson. A Husqvarna kétütemű 
motorok 14 000/perc 
fordulatszámon működnek, gyakran 
nagy terhelés alatt. Motorjaink 
tartósak és erőteljesek, mégis 
könnyűek. Ez különleges 
követelményeket támaszt az olajjal 
szemben, ezért fontos, hogy a 
legjobbat válassza. 

HUSQVARNA KOMBI KANNA, 5 l
Gyors újratöltést tesz lehetővé anélkül, hogy az üzemanyag kifröccsenne vagy kárba veszne.  
A két tartályt az üzemanyag és a láncolaj optimalizált 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  

Power töltő, 582 06 66-01  

Olajkiöntő cső, 586 11 05-01  

Téli olajkiöntő cső, 586 11 07-01

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

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

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 mélységha-
tárolót. 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

P33 az SP33G, 586 93 84-01 

83 / 85 a C83 / C85, 586 93 86-01 

6. RESZELŐNYÉL
Szabadalmazott reszelőrögzítő rendszer. Valamennyi reszelő számára. 25°-os és 30°-os  
vezetők biztosítják a megfelelő reszelési szöget.

Reszelőnyél Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78-01

Reszelőnyél lapos reszelőkhöz 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 

P33 az SP33G számára, .325" PIXEL, 586 93 34-01 

83 / 85 a C83 / C85 számára, 3 / 8", 586 93 85-01 
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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. 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. 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

6. TELESZKÓPOS NYÉL GALLYAZÓFŰRÉSZHEZ
2,5–5 méter. A hossza könnyen állítható.

502 42 73-01

7. 200 FO ÖSSZEHAJTHATÓ METSZŐFŰRÉSZ
Összehajtható fűrész 200 mm-es vágókéssel, 
különböző alkalmazásokra.

967 23 64-01

8. 300 ST EGYENES METSZŐFŰRÉSZ
Egyenes fűrész 300 mm-es késsel friss és 
száraz fa fűrészelésére. Zsebbel együtt.

967 23 65-01

9. 300 CU GÖRBE METSZŐFŰRÉSZ
Görbe fűrész 300 mm-es késsel a megerőltető 
metszéshez. Zsebbel együtt.

967 23 66-01

ERDÉSZTÁSKA
Méretes táska, amelyben elfér az összes 
védőfelszerelés. Kemény és stabil alj, fogantyúk 
az oldalán, oldalzsebek és hordszíjak. 

105 l, 576 85 95-01

KEREKES ERDÉSZTÁSKA
Kihúzható fogantyúk. Kemény és stabil alj, 
kerekekkel. Oldalzsebek. fogantyúk oldalt és 
hordszíjak.

75 l, 576 85 90-01

ELSŐSEGÉLY KÉSZLET
Tartalma: kötszer, 9 sebtapasz különféle 
méretben, 2 sebtörlő, 1 tükör, 1 vattapálcika. 

504 09 53-01

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

2. 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

3. HASÍTÓÉK
Csavart ék rönkök pöröllyel vagy pörölybaltával 
történő hasítására. 

577 25 92-01

4. HASÍTÓÉK
Kiváló minőségű acélból készült.

578 45 68-01

5. ÜTHETŐ TÖRŐRÚD
Kombinált ütő- és törőrúd. A törőrúd hátoldalán 
speciálisan kialakított ütősarok található,  
amely csökkenti a vibrációt az ék ütésekor.

47 cm, 577 40 28-01

6. LÁBBAL HASZNÁLHATÓ TÖRŐRÚD, VIKTOR
Lábbal használható teleszkópos törőrúd.  
Övre tehető tokban hordható.

46 cm, 504 98 16-92

Tok, 505 69 32-92

7. TÖRŐRÚD FORGATÓKAMPÓVAL
Kovácsolt, műanyag nyéllel, ismétlő sarokkal  
és forgató kampóval.

80 cm, 586 89 69-01

8. 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

LÁNCFŰRÉSZ TÁSKA
Speciális zsebek a láncfűrész resze lőknek. 
Tépőzáras külső zsebek. Valamennyi láncfűrész 
számára.

48 l, 576 85 91-01

HÁTIZSÁK
Kemény és stabil alj, belső zsebek. Esővédő 
burkolat. Kényelmes vállszíjak.

29 l, 576 85 92-01

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

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, törő ru dakat 
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.

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

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, 505 69 73-15

20 m-es kioldó horog, 505 69 73-20

15 m-es rönkhorog, 505 69 73-16

15 m / 50’-es kioldó horog, 505 69 73-60

20 m / 66’-es kioldó horog, 505 69 73-62

3. ÖVEK

PVC, 505 69 00-00

Bőr, 505 69 00-01

4. FORGATÓ HEVEDER
Beszorult fák mozgatására / forgatására  
és kannák szállítására.

505 69 80-20

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

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

ERDÉSZFEJSZE
Kisebb fák kivágására és rönkök 
gallyazására.

65 cm, 576 92 62-01

Pótnyél, 576 92 62-02

KEMPING FEJSZE
Kisméretű fejsze természetjáráshoz  
és kempingezéshez.

37,5 cm, 576 92 63-01

Pótnyél, 576 92 63-02

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

KÉTKEZES FEJSZE
Rönkök és nagyobb fadarabok hasítására; 
pörölyként is használható.

80 cm, 576 92 66-01

Pótnyél, 576 92 66-02 

HASÍTÓFEJSZE
Erősebb fa és tűzifa hasítására. 

75 cm, 576 92 67-01

KISMÉRETŰ HASÍTÓFEJSZE
Tűzifa hasítására.

50 cm, 576 92 68-01

Pótnyél, 576 92 68-02

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

HUSQVARNA A2400 
Erőteljes univerzális fejsze különféle fával 
történő munkákhoz ajánlott.

70 cm, 580 76 12-01

HUSQVARNA S1600 
A hasító fejsze tűzifa feldarabolására 
ajánlott.

60 cm, 580 76 13-01

HUSQVARNA S2800 
Erőteljes hasító fejsze nagyobb farönkök 
feldarabolására ajánlott.

70 cm, 580 76 14-01

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.

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

2. LÁNCFŰRÉSZ KAMPÓK, ERDÉSZETI
A láncfűrész és a heveder könnyű 
összekapcsolásához. Robusztus kivitel.

Eltávolítható szíjas hevederhez,  
577 43 79-01

A T540 XP® és T536Li 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



2928

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

A fűkaszálás és szegélynyírás nehéz, hosszadalmas feladat, amely kitartást követel mind a gép, mind  
a felhasználó részéről. Fűkaszáink szegélynyíróink és tisztítófűrészeink éppen ezért erősek és rendkívül 
tartósak, miközben súlyuk kicsi. Könnyen kezelhetők és olyan eredményeket nyújtanak, amelyekre méltán 
lehet büszke. Annak érdekében, hogy a munkavégzés a legkényelmesebb lehessen, a Husqvarna olyan 
konstrukciójú hevedereket kínál, amelyek optimálisan osztják el a súlyt a vállak, a mellkas és a hát között.  
A hosszú műszakok kényelméért.

NYERS ERŐ
Az X-Torq technológia csökkenti a károsanyag-kibocsátást és 
növeli az üzemanyag-hatékonyságot; ezáltal a munkavégzés 
kényelmesebbé és gazdaságosabbá válik.

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.

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

KÖNNYŰ, MÉGIS ERŐS
A kis súlyú, mégis robusztus kivitelű, erős és hatékony 
motorokkal felszerelt gépeink súly-teljesítmény aránya kiváló.

ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK / FŰKASZÁK / KOMBI GÉPEKERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK / FŰKASZÁK / KOMBI GÉPEK

KEMÉNY 
MUNKÁHOZ ÉS 
TISZTA TEREPHEZ
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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.

FŰKASZÁK 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.

FŰKASZÁK MEGERŐLTETŐ TISZTÍTÁS KÖNNYEN
Erőteljes és lenyűgözően könnyű, rendkívül tartós, mégis könnyen és kényel-
mesen 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.

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.

Az intuitív billentyűzet nagyon könnyen 
kezelhetővé teszi az akkumulátoros fűkaszákat

A lítium-ion akkumulátor tartós és kimagasló 
teljesítményt nyújt

Az erőteljes és könnyen indítható 
motor kiváló termelékenységet tesz 
lehetővé

A professzionális szintű 
légszűrő hosszú üzemidőt 
és zavartalan használatot 
biztosít

A fogantyú vibrációcsillapított és könnyen  
a kényelmes használathoz állítható

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

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.

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

Lejtős talajon nagyobb lábteret biztosít, ami 
hatékonyabbá teszi a használatot

A jól kiegyensúlyozott konstrukció 
könnyű és kényelmes munkát jelent

Állítható markolat gondoskodik
az optimális kényelemről

OPTIMÁLIS VÁGÓBERENDEZÉS, 
OPTIMÁLIS EREDMÉNYEK
A fűkaszálás és a bozótvágás nagyon eredményes lehet, ha a megfelelő 
vágóberendezést szereli fel a Husqvarna termékre. A Husqvarna a bevált 
damilok, fűvágó kések és tárcsák széles skáláját kínálja eredeti 
minőségben, az adott gépre optimalizálva. További felvilágosítás a 38–41. 
oldalon vagy a helyi Husqvarna szakkereskedőnél kapható. Bővebben a 
husqvarna.hu oldalon

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az 
összes modellen.



3332 ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK / FŰKASZÁK / KOMBI GÉPEKERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK / FŰKASZÁK / KOMBI GÉPEK

PROFESSZIONÁLIS  
HASZNÁLAT
Hosszan tartó, megerőltető hasz-
nálatra tervezett erdészeti tisztító-
fűrészek és fűkaszák. Megfelelnek 
az erdészek, valamint a pázsit-  
és kertgondozási szakemberek  
elvárásainak. A Husqvarna-nál  
a dizájn mindig a teljesítmény  
optimalizálását szolgálja – mind  
a gép, mind a felhasználó
vonatkozásában.

ALKALMI HASZNÁLAT
Alkalmi használatra tervezett, kis 
súlyú fűkaszák, kiskerttulajdo- 
nosok számára tökéletesek.  
A Smart Start visszaugró rendszer, 
az üzemanyag-szivattyú és  
a mindig önmagától visszaálló 
STOP kapcsoló hibamentes 
indítást biztosít. A Husqvarna 
gépek rengeteg hasznos és okos 
tulajdonsággal rendelkeznek.

HUSQVARNA 536LiRX
Nagy teljesítményű, kiváló ergonómiájú fűkasza 
mindkét irányban forgó vágófejjel. Fűnyíró kés a 
durva, kemény fűvel benőtt területekhez.

3,8 kg akkumulátor nélkül. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért, 40 cm vágási átmérő, 
T25B damilfej, 3 ágú fűnyíró kés és Balance 35 B 
heveder.

967 32 67-11 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 555FX 
A teljes idejű erdészeti tisztítómunkákhoz ajánlott 
legnagyobb és legerősebb modellünk egyesíti a 
nagy teljesítményt és az üzemanyag-takarékosságot.

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

966 62 91-01  

HUSQVARNA 545FR

Rendkívül sokoldalú, erőteljes gép, amelyhez 
tartozik egy damilfej, egy fűnyíró kés és egy 
fűrésztárcsa. 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 kombinált szórásvédő.

967 63 79-01

HUSQVARNA 153R
Megerőltető, teljes idejű bozótvágáshoz és 
fűnyíráshoz, aszimmetrikus fogantyúval 
a jobb stabilitás érdekében.

50,2 cm3, 1,6 kW, 7,6 kg. Normál dupla heveder, 
Kombinált szórásvédő, nagy igénybevételre 
tervezett kuplung és robusztus fogantyúrendszer.

965 14 77-04  

HUSQVARNA 545FX
A teljes munkaidőben végzett erdészeti tisztító 
munkákhoz ezek a nagy teljesítményű modellek 
egyesítik a teljesítményt és a gazdaságos 
üzemanyag-felhasználást.

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

967 17 65-01  

HUSQVARNA 536LiLX
Nagy teljesítményű fűkasza kör alakú fogantyúval 
és mindkét irányba forgó vágófejjel. Fűnyíró kés 
kiegészítőként rendelhető.

3,0 kg akkumulátor nélkül. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért, 40 cm vágási átmérő, 
beállítható fogantyú.

967 32 68-11 

Akkumulátor és töltő nélkül

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.

966 62 90-01  

HUSQVARNA 545RXT / 545RX
Ezek a teljes idejű bozótvágáshoz tervezett 
fűkaszák egyesítik a nagy teljesítményt és  
a kiváló irányíthatóságot. 545RXT Balance XT™ 
hevederrel, AutoTune™ funkcióval és 
egyszerűsített indítással.

45,7 cm³, 2,2/2,1 kW, 8,6/8,8 kg. X-Torq, 
Low Vib, Smart Start, Balance X™ heveder, 
állítható fogantyúnyél és magas fogantyúnyél.

545RXT, 967 17 67-01  

545RX, 966 01 59-01  

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

25,4 cm³, 1,0 kW, 5,2/4,9 kg. Low Vib, önálló 
indítószerkezet, Balance 35 heveder, állítható 
fogantyú, magas fogantyú és kombinált 
szórásvédő.

966 77 68-01  

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

34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq motor, normál 
dupla heveder, automatikusan visszatérő STOP 
kapcsoló, állítható fogantyú, kombinált 
szórásvédő.

966 60 48-01  

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 kombinált 
szórásvédő.

553RS, 966 78 00-02  

543RS, 966 77 99-02  

HUSQVARNA 115iL
Könnyű, kényelmes és egyszerűen beindítható 
fűkasza otthoni használatra. Lítium-ion 
akkumulátoros, nyugodt működés. Fűszegélyek 
nyírásához ajánljuk.

3,5 kg akkumulátor nélkül, 33 cm vágási átmérő. 
Teleszkópos nyél, beállítható fogantyú és savE™ 
funkció a maximális üzemidőért.

967 09 88-01 

967 09 88-02, QC80 töltővel és BLi10 
akkumulátorral 

HUSQVARNA 535RX
Nagy teljesítményű fűkasza mindennapi munkára, 
professzionális felhasználásra. Erőteljes és jól 
irányítható.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 / 6,1 kg. X-Torq, Balance 35 
heveder, állítható fogantyúnyél, magas 
fogantyúnyél és kombinált szórásvédő.

966 62 88-01 

HUSQVARNA 129R
Könnyen indítható fűkasza, kerttulajdonosok 
számára ajánljuk. Praktikus, félautomata 
damilfejjel, Fűvágó késsel szállítjuk.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. Smart Start, 
Szabványos dupla heveder, automatikusan 
visszaálló stop kapcsoló és kombinált szórásvédő.

967 19 33-01

HUSQVARNA 129C / 122C
Nagyon könnyű, hajlított szárú szegélynyírók, 
kiskerttulajdonosok számára ideálisak. Könnyen 
indítható. Praktikus félautomata damilfejjel.

27,6 /21,7 cm³, 0,85 / 0,6 kW, 4,5/4,4 kg. 
Smart Start és automatikusan visszaálló stop 
kapcsoló.

129C, 967193201

122C, 966779701
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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.

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.

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. 

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.

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

Smart Start a gyorsabb indítás érdekében

Állítható hurok alakú fogantyú

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

Sövénynyírók Szélező Ágvágó fűrész

Kapa

Mohagereblye

Lombfúvó

Bozótvágó

Seprőgép

Sörtés kefe
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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, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, önálló indítószerkezet, 
automatikusan visszatérő leállító kapcsoló, komfort fogantyú és 
„rápattintható” szerszámok.

967 14 83-02

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.  
A Husqvarna konstrukcióinál mindig 
az a legfontosabb, hogy Ön a 
leghatékonyabban végezhesse el  
a munkát, és kiváló eredményt 
érjen el.

GTA 850 / 28 FŰKASZA FEJ
Kombinált szórásvédővel és T35 Tap-n-Go 
damilfejjel felszerelve. A tengely átmérője 
28 mm. Az 543RBK és a 336RK gépekre 
szerelhető.

967 11 31-01

TA 850 / 24 FŰKASZA FEJ
Kombinált szórásvédővel és T35 Tap-n-Go 
damilfejjel felszerelve. A tengely átmérője 
24 mm. Az 525LK, 129LK és a 122LK modellekre 
szerelhető.

537 35 35-01

BCA 850 / 28 FŰKASZA FEJ
Kombinált szórásvédővel 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 szórásvédővel és Multi 255-4 fűnyíró 
késsel felszerelve. J-fogantyúval és hevederrel 
együtt. A tengely átmérője 24 mm. Az 525LK és 
az 524LK modellekre szerelhető.

967 18 59-01

CSA 850 / 28 TISZTÍTÓFŰRÉSZ
Fűrészlap védővel és 200 mm-es Scarlett 
fűrésztárcsával felszerelve. A tengely átmérője  
28 mm. A 336RK gépre szerelhető.

967 02 69-01

CSA 850 / 24 TISZTÍTÓFŰRÉSZ
Fűrésztárcsa védővel és 200 mm-es Scarlett 
fűrésztárcsával 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, 524LK, 129LK 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, 525LK, 524LK, 129LK, és a 122LK 
gépekre szerelhető. 

537 19 66-06

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 129LK, 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 525LK, a 129LK, 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 129LK, 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 525LK, a 129LK, az 524LK és a 122LK 
modellekre szerelhető.

967 29 42-01

Extra széles vágókések, 579 44 35-01

DT 600 MOHAGEREBLYE
Eltakarítja a mohát az egészségesebb pázsit 
érdekében. Szélesség: 60 cm. Tengely átmérője: 
24 mm. Az 525LK, 524LK, 129LK és az 122LK 
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 525LK, 129LK, 
122LK 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 525LK, a 129LK, 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 129LK, az 524LK és a 
122LK gépekre szerelhető.

967 29 71-01

J-FOGANTYÚ KÉSZLET 
Vágókéses használatra alakítja át a 
hurokfogantyús gépeket . 

537 04 85-01
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1 2 3 4 5 TELJESEN AUTOMATA DAMILFEJEK, 
25–55 cm³
A damil automatikusan adagolódik, 
ha túl rövid. A damil hossza önmagától 
beállítódik a legjobb teljesítmény 
érdekében.

Superauto II, 578 44 71-01

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.

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

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.

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

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

NÖVELJE A TELJESÍTMÉNYT  
AZ OPTIMÁLIS DAMILFEJ, FŰVÁGÓ 
KÉS VAGY FŰRÉSZTÁRCSA 
MEGVÁLASZTÁSÁVAL
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  
telje sítményt, hatékonyságot és biztonságot nyújtja. 
Bővebben a husqvarna.hu oldalon

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 ergonomikus hevedereket 
tartalmaz, amelyek minden igénynek megfelelnek.

Rugalmas vállrész és egyedi 
magasságállítás. Széles, szellőző 
hátlap.

Súlyelosztás a váll és a csípő között.

Könnyen hozzáférhető gyorskioldó 
vészhelyzet esetére. Ütéscsillapító, 
mozgó csípőbetét.

HUSQVARNA XP® SYNTHETIC  
KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ
Teljesen szintetikus és biológiailag 
lebomló kétütemű 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

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 használ-
ható 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

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

FÉLAUTOMATIKUS FŰKASZA FEJEK, 
25–55 cm³
A Tap-n-Go funkció automatikusan 
adagolja a damilt, ha a fejet a talaj-
hoz nyomják. Az X változatokat 
hosszabb élettartamra tervezték, 
mert a Tap-n-Go gomb golyóscsa-
págyas. A T35 Universal olyan 
adaptert tartalmaz, amellyel  
a legtöbb más fűkaszákra is 
felszerelhető.

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

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

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

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

HUSQVARNA OLAJOK  
– KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYRE 
OPTIMALIZÁLVA
A Husqvarna olajokat a motorok fejlesztésével összhangban 
optimalizáljuk. Mindig megbízhat bennünk, hogy a körül mények-
hez 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.

DOLGOZZON BIZTONSÁGOSAN  
ÉS HATÉKONYAN
Fűkasza vagy szegélyvágó használatakor gondoljon szeme, arca 
védelmére, viseljen szem- és arcvédőt, valamint védőnadrágot és 
védőcsizmát. A védőkesztyűt és a hallásvédőt se felejtse el. A vágó-
berendezéseink teljes ter mékskálája biztosítja, hogy olyan eredményt 
érjen el, amelyre büszke lehet. 
Bővebben a 110. oldalon. 

ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK / FŰKASZÁK / KOMBI GÉPEKERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK / FŰKASZÁK / KOMBI GÉPEK

BioX FŰKASZA DAMIL
Kis környezetterhelés az üzleti és 
magáncélú fűkaszáláshoz. 7–12 
éven belül oxobiológiailag lebomlik. A 
Whisper mintázat csendesebb járást 
eredményez, ami lakókörnyezetben 
ideális. Az összes standard 
damilfejhez használható.

PENTA FŰKASZA DAMIL
Ötszög profilú professzionális fűkasza 
damil. Az élei kiváló vágási 
teljesítményt biztosítanak, különösen 
vastag vagy sűrű fűben nyújt 
tökéletes eredményt. Az összes 
standard damilfejhez használható.

QUADRA FŰKASZA DAMIL
Négyzet profilú professzionális 
fűkasza damil. Az élei kiváló vágási 
teljesítményt biztosítanak, különösen 
vastag vagy sűrű fűben nyújt 
tökéletes eredményt. Az összes 
standard damilfejhez használható.

MI AZ AZ OXOBIOLÓGIAI 
LEBOMLÁS?
A normál fűkaszadamil 600 év után kezd el lebomlani a 
napfény hatására, de sohasem bomlik le a természetes 
alapanyagaira. A BioX magas fokozatú polimerből készült 
és szabadalmaztatott ásványi adalékot tartalmaz, aminek 
köszönhetően 7–12 év alatt lebomlik a klimatikus 
viszonyoktól függően. Ez egy három lépéses folyamat.

ÚJ ÚJ ÚJ

1. UV-FÉNY 2. A TALAJ MELEGE 3. MIKRO-
ORGANIZMUS

OPTIMÁLIS 
TEHERELOSZTÁS
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SZEGÉLYVÁGÓ SZÓRÁSVÉDŐK KOMBINÁLT SZÓRÁSVÉDŐK FŰVÁGÓ KÉS SZÓRÁSVÉDŐ FŰRÉSZTÁRCSA SZÓRÁSVÉDŐ TÁMASZTÓELEMEK KÉSZLETEK

A1
 

545 00 60-95 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm (adapter incl.)  

F1 503 89 01-01 G1 537 04 85-01 
incl. B1 F1 22  

A2
 

588 54 37-01 B2
 

531 00 77-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

537 31 09-02 
200 mm (adapter incl.) 

F2 503 90 18-02 
(20 mm/1") 

G1 537 04 85-02 
incl. B1 F1 22  (USA) 

A3
 

503 95 43-01 B3
 

537 33 16-01 C3
 

544 02 65-02 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

F3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1") 
Ballbearing  

G2 952 71 56-16 
incl. F1 22   

A4
 

537 29 73-01 B4
 

545 03 09-01 C4
 

544 16 03-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm F4 503 89 01-02 

M12 
G2 952 71 56-15 

incl. F1 22  (USA) 

A5
 

537 34 94-03 B5
 

544 46 43-01 C5
 

502 46 49-01 D5
 

501 32 04-02 
200 mm (adapter incl.) 

G3 544 24 96-01 
incl. B3 F4 22  
 

A6
 

544 10 74-02 B6
 

580 44 66-06 D6
 

502 43 55-01 
225 mm (adapter incl.) 

G3 544 24 96-02 
incl. B3 F4 22  (USA) 
 

A7
 

502 46 50-01 G4 587 37 50-01 
For blade attachment

A8
 

574 47 95-01 G4
587 37 50-02  
For blade attachment 
(USA)

A9 577 01 83-03

A10 580 44 66-10 

VÁGÓESZKÖZÖK ADAPTEREK

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 11 578 44 66-01 

T35X M12

(Semiauto) 
 18 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
27 537 18 33-23 

PA 1100 
        

37 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 12 578 44 68-01 

T45X M12

(Semiauto) 
 19 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
28 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

38 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 20 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
29 537 19 69-01 

EA 850 
         

39 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 21 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
30 537 19 66-05    (Articulated) 

HA 110       
40 967 29 67-01 

BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
22 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
31 537 19 66-06    (Articulated) 

HA 850 
         

41 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
23 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
32 967 29 71-01 

EX 780 
        

42 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 17 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 24 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
33 537 35 35-01 

TA 850 
       

43 579 44 35-01 
Second blade set,  
fits CA 230      

8 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

25 578 44 25-01 
Scarlett 200-22 (1")

34 967 30 08-01 
TA 1100   
        

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 26 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
35 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 36 967 02 67-01 

BCA 850-28 
        

VÁGÓFELSZERELÉSEKVÁGÓFELSZERELÉSEK

MODELL FŰ VASTAG SZÁRÚ FÜVEK BOKROK, KISEBB FÁK KEMÉNY FELÜLETEK

555FXT/555FX A7  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 21 22 23 D3  + 25 D4  + 26

545FXT/545FX A4  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + F2 F3  + 20 21 23 D3  + 25 D4  + 26  

535FBX 34 27 31 32

555RXT A6  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 21 22 23 D6  + 26

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 20 21 23 24

553RS/543RS/153R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 20 21 23 24

545RXT/545RX/545FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + F2 F3  + 20 21 23 D2  + 25

543RBK 35 B3  + 10 11 12 13 36 B3  + F4  +  19 20 21 23

536LiRX A9  + 17 19 20

536LiLX A9  + 17 G4
 + 

19 20

535RXT/535RX/336FR/135R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 19 20 21 23 D5  + 25

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + F4  + 19 20 21

535LS A5 B3  + 9 10 11 12 16 G3

525RXT/525RX/525RS/533RS/524R A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + F1  + 18 19 20 D1  + 25

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + F1  + 19

525LST/525LS A2 B1  + 1 3 6 7 8 15

525LK/524LK 28 29 33 41 42 43 A2 B1  + 3 6 7 8 15 39 G1  27 30 31 32 38 40

336RK 35 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 36 B3  + F4  +  19 20 22 23 37

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + F1  + 19 20

129R/129RJ B6  + 3 B6  + F1  + 19

129LK 28 29 33 41 42 43 B6  + 3 39 G2  27 30 31 32 38 40

129L B6  + 3

129C A10  + 2

122LK 28 29 33 41 42 43 B4  + 3 30 31 32 38 40

122C A8  + 2 4
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TARTÓSSÁGRA GYÁRTVA
A robusztus konstrukció növeli az élettartamot és
felkészíti a sövényvágót a kemény munkára.

TELJESÍTMÉNY A KÖRNYEZET 
SZOLGÁLATÁBAN
Az X-Torq motortechnológia csökkenti a káros kipufogógázok 
mennyiségét és növeli az üzemanyag-hatékonyságot.

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.

ALACSONY VIBRÁCIÓS SZINT
A markolatok hatékony rezgéscsillapítása csökkenti a karokat 
és a kezeket érő egész napi terhelést az éberség és a 
hatékonyság érdekében.

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.

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

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. Ezeket a gépeket úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a munkát.

SÖVÉNYVÁGÓKSÖVÉNYVÁGÓK

ÉLES 
SZERSZÁMOK  
A LÁTVÁNYOS 
EREDMÉNYÉRT 
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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 kiegyen-
súlyozott 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.

SÖVÉNYVÁGÓKSÖVÉNYVÁGÓK

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

RÉSZIDEJŰ HASZNÁLAT
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.

ALKALMI HASZNÁLAT
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.

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

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

HUSQVARNA 115iHD45
Kisebb és közepes méretű sövények nyírásához 
ajánljuk. Egyszerűen használható, könnyű  
és a lítium-ion technológiának köszönhetően 
rendkívül halk működésű.

3,1 kg akkumulátor nélkül, 3000 vágás/perc, 
vágókés hossza: 45 cm. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért.

967 09 83-01 

967 09 83-02, QC80 töltővel és BLi10 
akkumulátorral

HUSQVARNA 325HE4
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.

966 78 77-01  

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, 6,35 kg. 
Önálló indítószerkezet, X-Torq, és állítható 
vágófej. 

966 78 76-01

HUSQVARNA 536LiHE3
Rendkívül hatékony teleszkópos sövényvágó  
3,5 méteres hatótávolsággal. A vágófej 
dőlésszöge távolról is állítható, és gazdaságos 
savE™ üzemmód is választható. Nincs közvetlen 
károsanyag-kibocsátás, a halk működés és az 
alacsony vibrációs szint pedig a lehető legjobb 
munkakörülményeket teremti meg.

4,0 kg akkumulátor nélkül, 4000 vágás/perc,  
55 cm hosszú vágólemez. Szállítási mód.

967 34 15-11 

Akkumulátor és töltő nélkül

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

3,8 kg akkumulátor nélkül, 4000 vágás/perc, 
vágókés hossza: 60 cm. savE™ a maximális 
üzemidőért, elforgatható hátsó fogantyú. 

966 72 94-02

Akkumulátor és töltő nélkül  

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

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

967 27 99-01

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.

TELESZKÓPOS SÖVÉNYVÁGÓK 
ELÉR ODA IS, AHOL A TÖBBIEK CSAK KÜSZKÖDNEK
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.

KÉTOLDALAS SÖVÉNYVÁGÓK  
RUGALMAS KEZELÉS MINDEN SZÖGBEN
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.

Nehéz nyírás

Alacsony és magas sövények

Nagyszerű kezelhetőség

Könnyű tárolás

Sövények formára nyírása

Gyors indítás

Nagy teljesítmény

Állítható fogantyúk

Széles sövények

Precíziós vágás

Kényelmes használat

Teleszkópos rúd

Hosszú vágókés

Lombcsapda

Állítható hátsó 
fogantyú

Állítható szögű 
vágórész

Komfort fogantyúk

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

HUSQVARNA 226HS99S
Rendkívül jól kiegyensúlyozott, 108 cm hosszú és 
erős, egyélű sövényvágó. Hosszú élettartamú a 
rendszeres, üzleti célú felhasználás mellett.

23,6 cm³, 0,85 kW, cutting deck 108 cm, 6,3 kg. 
Különálló indító és X-Torq.

967 27 97-02
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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
Az akkumulátoros lombfúvók nagyon kis zajszintűek, az 
540iBX például csak 79 dB(A). A benzinüzemű gépekhez 
képest ez kényelmes munkakörnyezetet biztosít, és másokat  
is kevésbé zavar. Emiatt ideálisan használhatók lakókö-
rnyezetben végzett munkára.

HOSSZABB IDŐNKÉNT KELL SZERVIZELNI
A nagyméretű benzinmotoros lombfúvók megnövelt felületű 
szűrője miatt a lombfúvó kevésbé használódik el, és Ön 
hosszabb ideig használhatja gépét a szűrőcserék között.  
Az akkumulátoros lombfúvók esetében szervizelésre 
egyáltalán nincs szükség.

ALACSONY VIBRÁCIÓS SZINT
A hatékony rezgéscsillapítása csökkenti a karokat és a kezeket 
érő egész napi terhelést az éberség és a hatékonyság 
érdekében.

FÚJÁS VAGY SZÍVÁS
A 125BVX könnyen szívóberendezéssé alakítható, ami 
lehetővé teszi a törmelék hatékony összegyűjtését.

SIMÁBB INDÍTÁS
A Smart Start révén a lombfúvó gyorsan és minimális 
erőfeszítéssel indítható be, mivel kisebb az indítózsinór 
ellenállása.

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

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.

LOMBFÚVÓKLOMBFÚVÓK

FÚJJA EL A 
KEMÉNY MUNKÁT
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PROFESSZIONÁLIS 
HASZNÁLATRA
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.

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

ALKALMI HASZNÁLAT
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 580BTS
A legerősebb professzionális 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.

966 62 96-01

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

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

81 dB(A), 10,9 m³/perc, 56 m /s, 2,4 kg 
akkumulátor nélkül. Sebességtartó automatika  
és teljesítményfokozó üzemmód.

967 68 02-02 

Akkumulátor és töltő nélkül

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.

82 dB(A) 11,6 m³/perc, 57 m /s, 2,4 kg 
akkumulátor nélkül, Sebességtartó automatika  
és teljesítményfokozó üzemmód.

967 68 03-02 

Akkumulátor és töltő nélkül

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.

967 28 42-01

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

HÁTI LOMBFÚVÓK 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.

KÉZI LOMBFÚVÓK  
SOKOLDALÚ ÉS HATÉKONY
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.

Nagy területek

Kiemelkedő fúvási teljesítmény

Csúcskategóriájú ergonómia

Kis- és közepes méretű területek

Nagy manőverező képesség

Benzines vagy akkumulátoros

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.  
Bővebb információk találhatók az akkumulátoros gépekről  
a 4. oldalon.

Az automatikus sebességtartási  
és betöltési funkció könnyen 
beállítható az intuitív billentyűzettel

Irányban álló fújócső

Nagy légnyomás a 
zökkenőmentes és hatékony 

tisztítás érdekében

Gyorsan elérhető légszűrő

Széles vállpántok

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

Csípőöv

A Husqvarna Flexi akkumulátoröv segítségével a tartalék Husqvarna 
BLi akkumulátorokat erősíthet az övére, ami még kényelmesebbé és 
termelékenyebbé teszi a hosszú munkanapokat. 

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

ÚJ

HUSQVARNA 540iBX
Nagyon erőteljes és rendkívül csendes 
akkumulátoros lombfúvó. Jól kiegyensúlyozott és 
könnyű, hosszú munkamenetekre alkalmas. Az 
IPX4 minden időjárásra hitelesítette. A háton 
hordható akkumulátorhoz használható 
csípőpárna mellékelve.

79 dB(A), 12,6 m³/perc, 63 m/s. Sebességtartó 
automatika, teljesítményfokozó üzemmód és 
savE™ a maximális üzemidőért.

967 68 08-02

Akkumulátor és töltő nélkül
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MEGFELELŐ PORELVEZETÉS
Kiváló porelvezetés, minimális vízzel 
és iszappal. Benzines vágógépeink 
újratervezett vízszelepe, lehetővé 
teszi a folyamatos vízadagolás 
beállítását.

SIMÁBB INDÍTÁS
A DuraStarter™ gyakorlatilag
karbantartás-mentes indítószerkezet
szigetelt rugóval és csigacsapággyal, 
valamint kopásálló indítózsinórral.

MAXIMÁLIS ÜZEMIDŐ
Az Active Air Filtration™ a jelenleg 
kapható egyik leghatékonyabb
levegőszűrő rendszer, amely 
lenyűgözően hosszú szervizelési 
intervallumokat biztosít.

A Husqvarna vágógépek és gyémánt vágótárcsák közismerten nagy teljesítményűek és 
megbízhatóan üzemelnek. Akár benzines, akár elektromos gépet választ, mindegyiknél kiváló  
a súly-teljesítmény aránya, alacsony a rezgésszint, ergonomikus a kialakítás és egyszerű  
a karbantartás. A legjobb vágási teljesítményért válassza a Husqvarna gyémánt vágótárcsáját,  
amely optimális mind a gép, mind a vágni tervezett anyag szempontjából.

A Smartcarb™ beépített automata szűrő-kiegyenlítő 
nagy erőt és alacsony üzemanyag fogyasztást 
biztosít még elkoszolódott levegőszűrő mellett is. 
Az eredmény még hatékonyabb és gazdaságosabb 
működés

A porkezelő rendszer gondoskodik  
a tisztább vágásról, mivel kevesebb 
vizet használ, így kevesebb iszapot 
termel

Kis súly, kompakt kivitel és optimálisan
elhelyezett markolatok, valamint kiemelkedő 
rezgéscsillapító rendszer. Mindez megkönnyíti  
a gépek használatát és csökkenti a fáradságot
a hosszabb munkavégzés során

A Diagrip™ biztosítja a gyémántok optimális 
eloszlását és hosszabb ideig tartja őket a 
szegmensben. Az eredmény kimagasló vágási 
képességgel rendelkező, hosszabb élettartamú, 
és sima, gyors vágást biztosító vágótárcsa

BENZINES KOMOLY TELJESÍTMÉNY 
NAGYOBB KÜLTÉRI VÁGÁSI 
MUNKÁKNÁL
Benzines vágógépeink nagy teljesítményű, 
üzemanyag-hatékony X-Torq motorral vannak 
felszerelve, rezgéscsillapításuk pedig kiemelkedő. 
Ideálisak járdalapok és a kertépítészetben használt 
szegélyek, beton, falazat, aszfalt és fém nedves 
vagy száraz vágásához mindenféle építési 
tevékenység során.

Nagy teljesítményű motorok

Gyors vágás

Nagy vágási mélység

Nincs kipufogógáz

Minimális iszap

Kiváló porelvezetés

VÁGÓGÉPEKVÁGÓGÉPEK

ÜZLETI IGÉNYEK-
RE TERVEZETT 
VÁGÓBEREN-
DEZÉSEK

A bemutatott funkciók nem  
mindegyike található meg  

az összes modellen.

OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
A benzines vágóberendezések 
hengeres kialakítása és beépített 
hőterelői optimális motorteljesítményt 
tesznek lehetővé időjárástól és 
üzemanyagtól függetlenül.

ELEKTROMOS IDEÁLIS 
BELTÉRBEN ÉS ÉRZÉKENY 
KÖRNYEZETBEN VÉGZETT 
VÁGÁSHOZ 
Az elektromos vágóberendezéseink mind 
száraz, mind nedves vágáshoz ideálisak. 
Nedves vágáskor a Husqvarna K 4000 
minimumra csökkenti a víz és az iszap 
mennyiségét. Vac tartozékkal felszerelve 
száraz vágást is lehetővé tesz minimális 
porolással. 
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KIEGÉSZÍTŐK

VÁGÓGÉPEKVÁGÓGÉPEK

BENZINES GÉPEK
Erős és hatékony vágógépek akár 
5,9 kW teljesítménnyel. 
Kiemelkedő hatékonyság 
nagyobb kültéri vágási munkáknál 
a továbbfejlesztett 
rezgéscsillapításnak, az 
osztályában a legjobb 
ergonómiának, a kiváló  
súly-teljesítmény aránynak,
és a minimális szervizigénynek
köszönhetően.

ELEKTROMOS GÉPEK
Boldogulnak a nedves és száraz 
vágási munkákkal is. Nincs 
közvetlen károsanyag-kibocsátás 
és kiváló a porkezelés, ezért 
ideálisak beltéri és kényes
helyeken. Egyszerűen és könnyen
vágnak, jól használhatók 
építőelemek, csővezetékek, 
betonvasalatok, stb. helyszíni 
vágásához.

HUSQVARNA K 970

Elég erőteljes a nagy vágási mélységekhez, 
mégis könnyű és mozgékony univerzális gép.  
A SmartTension félautomata szíjfeszítő rendszer 
minimalizálja az alul- illetve túlfeszítés veszélyét. 
Az állítható magnézium késvédő tovább csökkenti 
a súlyt.

Vágótárcsa átmérő: 350/400 mm, 94 cm³,  
4,8 kW, 10,9 / XX kg, vágási mélység:  
125/155 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, 
SmartCarb™, Airpurge és EasyStart.

967 28 37-01

967 28 78-01

HUSQVARNA K 760

A legkelendőbb univerzális vágógépünk. Kis 
súlyú. Minden részletét a felhasználót szem előtt 
tartva fejlesztették ki. A kiemelkedő súly-
teljesítmény arány, a megbízható indítás és a 
rendkívül alacsony rezgésszám (kevesebb, mint 
2,5 m/s) kevesebb fáradságot és maximális 
munkaidőt jelent.

Vágótárcsa átmérő: 300/350 mm, 74 cm³,  
3,7 kW, 9,6 / 9,8 kg, vágási mélység:  
100/125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, 
SmartCarb™, Airpurge és EasyStart.

967 18 10-02  

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK MINDENFÉLE 
ANYAG VÁGÁSÁHOZ
A kézi gépek használatakor a gyors és sima vágás létfontosságú a kíméletes munkavégzés érdekében. A maximális 
hatás és költséghatékonyság eléréséhez olyan vágótárcsa használatát ajánljuk, amelynek tulajdonságai a leginkább 
megfelelnek a tervezett munkához. A Husqvarna Elite-Cut gyémánt vágótárcsákat olyan professzionális felhasználók 
számára tervezték, akik kiemelkedő hatékonyságot várnak el. Amennyiben több különböző anyagot ugyanazzal  
a tárcsával kell vágnia, a Husqvarna Vari-Cut a legjobb választás. A Husqvarna Tacti-Cut sorozatában olyan gyémánt 
vágótárcsákat találhatunk, amelyek egyenletes teljesítményt nyújtanak alkalmi használat során.

Melyik tárcsa való a tervezett 
munkához?
A csomagoláson talál segítséget.

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA-AJÁNLÓ TÁBLÁZAT

VÁGNI KÍVÁNT ANYAG ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 
TURBO S45 S50 S65 

PLUS S85 S35 S50
S50 

PLUS
S65 S85

A SZEGMENS ALAKJA

TERMÉSZETES KŐZETEK ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

KEMÉNY ANYAGOK ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ●  

BETON ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

UNIVERZÁLIS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ABRAZÍV ANYAGOK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ASZFALT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 

••• = Optimális ••  = Jó •  = Elfogadható  = Nem ajánlott

HUSQVARNA K 770
Ez a vágóberendezés egyesíti a K 760 és a K 
970 modell legjobb jellemzőit: A gyors 
manőverezhetőséget, a könnyen indítható X-Torq 
motort és a robusztus háromcsavaros 
csapágyházat, valamint a SmartTension 
rugóterheléses szíjfeszítő rendszert. 

Vágótárcsa átmérője: 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW,  
10,1 kg, vágási mélység: 125 mm, X-Torq, Active 
Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge és 
EasyStart.

967 18 10-01

HUSQVARNA K 1270
A legnagyobb vágóberendezésünk a legerősebb 
a világon. Jellemzői között megtalálható az 
üzemanyagtakarékos X-Torq motor és a könnyű 
indítást biztosító digitális gyújtás. A 
fokozatmentesen állítható magnézium 
tárcsavédő csökkenti a súlyt.

Vágótárcsa átmérője: 350/400 mm, 119 cm³, 
5,8 kW, 13,3/13,7 kg, vágási mélység: 118/145 
mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™ és 
EasyStart.

000 00 00-00

HUSQVARNA K 4000
Ideális nedves vágáshoz érzékeny környezetben, 
ahol a minimumra kell csökkenteni az iszap 
mennyiségét. A vízáramlás könnyen a por 
megkötéséhez éppen elegendő minimumon 
tartható. Az opcionális Vac tartozékkal könnyen 
átalakítható száraz vágásra. Bluetooth-
kapcsolatra felkészítve.

Vágótárcsa átmérője: 350 mm, 230/120/110 V, 
2700/1800/2200 W, 8,5 kg, vágási mélység: 
125 mm, Elgard™ és SoftStart™. 

000 00 00-00

TELJES ÚTMUTATÓ A 
BIZTONSÁGOS 
VÁGÁSHOZ
A vágóberendezés használati 
utasítását egy elektronikus 
használati utasítás egészíti ki. Ez 
hasznos információforrás mind a 
teljes idejű felhasználók, mind azok 
számára, akik kevésbé gyakran 
használják a vágóberendezést.

ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA ELITE-CUT 
VALAMENNYI ANYAG GYORS 
VÁGÁSÁRA
Rendkívüli vágási teljesítmény a Diagrip techno-
lógiának valamint az innovatív szegmens-kialakításnak 
köszönhetően, amely a hatékony vágásért, hűtésért 
és iszapeltávolításért felel, és amely nem csak a 
vágási sebességet, hanem az élettartamot is növeli. 
Könnyen használható „Easy-fit” 20–25,4 mm furat. 
A csomagoláson talál segítséget ahhoz, hogy 
mindig a megfelelő tárcsát válassza a megfelelő 
anyaghoz.

HUSQVARNA VARI-CUT 
TELJES KÖRŰ HASZNÁLATRA
A Vari-Cut vágótárcsák teljesítménye jó, vágási 
sebességük nagy, élettartamuk – gyakori, univerzális 
használat mellett is – hosszú. Ebben a termékcsa-
ládban három különböző változat kapható   
különféle anyagokhoz, ami egyértelműen kiderül  
a csomagolásról.

HUSQVARNA TACTI-CUT 
VALAMENNYI ANYAG ALKALMI 
VÁGÁSÁRA
Jó ár-érték arány. Alkalmi vágási munkákhoz 
ajánlott, ha a legolcsóbb tárcsára van szükség.

1. VÁGÓKOCSIK
A Husqvarna vágókocsikat speciálisan  
a Husqvarna kézben tartható benzines 
vágógépeihez fejlesztették ki. A vágókocsival 
könnyen végezhet egyenes, íves illetve a 
falakhoz és szegélykövekhez közeli vágást.  
A stabilizáló kar biztosítja a gép stabilitását  
vágás közben. Kisméretű és összecsukható,  
ami leegyszerűsíti a szállítást.

KV 9 /12, 587 76 84-02  

KV 7, 587 76 84-01  

2. KERÉKKÉSZLET – ÚJ
Könnyű mozgatást tesz lehetővé sima felületen 
vagy talajon végzett vágás esetén. A gumituskók 
stabilan tartják a gépet használaton kívül vagy 
alapjáraton. A K 770, K 760, K 760 Rescue, K 970, 
K 970 Rescue és K 1270 benzines vágógépekhez 
alkalmas.

589 33 43-01 

3. HUSQVARNA WT 15
Kompakt, egyszerűen használható víztartály 
akkumulátoros szivattyúval. A 15 literes űrtartalom 
45 perces folyamatos vágást tesz lehetővé.  
18,5 V Gardena lítium-ion akkumulátor.

966 70 83-01, 220 V  

4. TÚLNYOMÁSOS VÍZTARTÁLY
Űrtartalma 13,3 liter és tartozik hozzá egy  
3 méteres tömlő, amely csatlakoztatható a gépen 
lévő vizes vágáshoz szükséges kiegészítőkhöz.

506 32 63-02  

5. VÍZTÖMLŐ
9 méter hosszú, gyorscsatlakozókkal.  
Több egység összekötésére alkalmas.

506 32 89-34  

6. SZÁLLÍTÓDOBOZOK
Tökéletesen alkalmasak a különböző 
berendezések védelmére és nyilvántartására  
a munkahelyek közötti költözéskor. Anyaguk 
rétegelt lemez a széleken és a sarkokon  
fém erősítéssel.

K 1270/K 970, 506 31 08-02  

K 770/K 760, 505 46 02-01  

7.  HUSQVARNA ÜZEMANYAGKANNA,  
NARANCSSÁRGA

Túltöltés elleni hatékony védelemmel ellátott 
kanna. Az ENSZ ajánlásai szerint jóváhagyva.

6 l, 505 69 80-01  

8.  KÉTÜTEMŰ OLAJ KÉZREÁLLÓ 
ADAGOLÓPALACKKAL

Kiváló minőségű kétütemű olaj, mely minden 
elvárásnak megfelel amely a kétütemű olajokkal 
szemben felmerülhet. 2 cl-es adagolású, ami  
egy liter benzinhez elegendő. Így gyorsabban  
és könnyebben keverhető be az olajkeverék.

587 80 85-11  
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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.

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.

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

Oldalkidobós/fűgyűjtős változat

BioClip®

Egész éves használat

Kiemelkedő kényelem

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

Teljesen automatikus

Kiváló minőségű pázsit

Lítium-ion akkumulátor

Csendes működés

Nem kell foglalkozni a levágott fűvel

Modern kapcsolattartás

HELYBEN MEGFORDULÓ TRAKTOROK 
FIGYELMRE MÉLTÓ EREDMÉNYEK NAGY TERÜLETEKEN
Ha nagy kapacitás, kiváló vágási eredmény és precíz manőverezés 
kombinációjára van szüksége, ne is keressen tovább. A Husqvarna helyben 
megforduló traktorai nem csak magas szintű termelékenységet biztosítanak, 
hanem úgy tervezték meg őket, hogy bármely fűnyírási munka igényeinek 
eleget tudjanak tenni. Az élvonalbeli ergonómiai és kényelmi funkciók az 
igényes lakókörnyezeti felhasználók, valamint a park- és kertépítő, 
kertfenntartó vállalkozások igényeinek egyaránt megfelelnek.

Kimagaslóan jól irányítható

Sokoldalú vágási rendszer

ClearCut™ vágóasztal

Helyben megfordulás

Kiemelkedő kényelem

Kimagaslóan jól irányítható

Sokoldalú vágási rendszer

BioClip®

Fűgyűjtő

Egész éves használat

Akkumulátoros változatban  
is kapható

VÁLASZUNK AZ ÖN 
FŰNYÍRÁSI IGÉNYEIRE
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. A Husqvarna 
termékek vásárlói biztosak lehetnek abban, hogy a megvásárolt gépek hosszú éveken át 
megfelelnek az elvárásaiknak, kiváló minőségüknek köszönhetően.
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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 nyírórendszer – a védőlemez alatt elhelyezett 
három borotvaéles, szénacél vágókés tiszta vágásfelületet ad. 
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
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.

IGAZODIK A FŰ NÖVÉSÉHEZ
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.

ROBOTFŰNYÍRÓKROBOTFŰNYÍRÓK

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

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 az eredeti Husqvarna 
Automower® robotfűnyírókat a leginkább bevált, legmegbízhatóbb és legkiterjedtebb termékcsaládjává fejlesztettük.

TÖKÉLETESEN 
ROBOTIZÁLT 
FŰNYÍRÁS

OKOSTELEFON ALKALMAZÁS
Ha letölti az okostelefonjára az ingyenes Automower® Connect 
alkalmazást, akkor távolról tudja beállítani és vezérelni a 
robotfűnyírót. A 300-as, 400-as és 500-as sorozat rendelhető 
tartozéka..
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10 ÉV INGYENES 
HASZNÁLATOT 

TARTALMAZ

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

A GPS navigáció biztosítja  
az egyenletes vágási 

eredményt a bonyolult 
kertekben is

A gumiütköző megvédi  
a burkolatot az 

ütközésnyomoktól

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

Az Ultrasilent technológiájú hajtómotorok 
rendkívül alacsony zajszintet tesznek 
lehetővé

A kis súly és az intelligens 
konstrukció egyszerre biztosít 

nagy kapacitást és kis 
energiafogyasztást

Az elforduló borotvaéles vágókések 
kíméletesen elvágják az egyes fűszálakat 

ahelyett, hogy kitépnék őket

A fényszórók még 
sötétben is láthatóvá 
teszik a fűnyírót

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

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 PÁZSIT MÉRETE
A robotfűnyíró esetében meghatározott fűnyírási kapacitás az a legnagyobb 
érték, amely akkor érhető el, ha a fűnyíró éjjel-nappal, 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 GPS NAVIGÁCIÓ BIZTOSÍTJA AZ 
OPTIMÁLIS FŰNYÍRÁST A BONYOLULT 
KERTEKBEN IS
A Husqvarna Automower® 315X, 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.

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.  
Bővebben a husqvarna.hu oldalon.

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.  
Bővebben a 62. oldalon.

A kiváló terepjáró képességű 
Husqvarna Automower® akár 45%-
os (24°-os) lejtővel is megbirkózik.

Az Automower® Connect okostelefonos alkalmazás 
segítségével 10 méteres távolságon belül beállítható  

és vezérelhető a fűnyíró robot Bluetooth-kapcsolaton 
keresztül (nincs szükség SIM-kártyára).  

A 300-as és a 400-as sorozat tartozéka.

A képen látható Automower® 450X kiegészítőként fehér felső burkolattal van szerelve. A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

MIÉRT JAVÍTJA A PÁZSIT MINŐSÉGÉT 
A HUSQVARNA AUTOMOWER®?
A Husqvarna Automower® pengeéles kései 
apránként vágnak el minden egyes fűszálat, 
ami a hagyományos késekkel elérhetetlen buja 
és zöld pázsitot eredményez. A fű nyírása 
gyakran történik, esőben és napsütésben 
egyaránt, és a levágott fűdarabok olyan aprók, 
hogy össze sem kell gyűjteni őket. A nyesedék 
természetes tápanyagforrásként szolgál, amitől 
a pázsit buja, zöld és mohamentes marad. 

Az Időjárásalapú időzítés funkció segítségével 
beállítható, hogy a Husqvarna Automower® 
inkább akkor működjön, amikor a fű erőteljesen 
nő, és kevésbé száraz, napos időben. Az 
elektromos vágási magasságállítás pedig 
lehetővé teszi, hogy a fű magassága a 
billentyűzeten vagy az Automower® Connect 
okostelefonos alkalmazás segítségével egy 
egyszerű gombnyomással állítható legyen.
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300-AS SOROZAT
Ideális közepes méretű pázsithoz, 
és olyan funkciókat tartalmaz, 
amelyek segítségével Ön be tudja 
programozni, hogy az Automower® 
robotfűnyíró hogyan, hol és mikor 
nyírja a füvet. Akár 40 %-os 
lejtővel is megbirkózik. Praktikus 
menürendszer és felhasználó-
barát kijelző.

100-AS SOROZAT
Kisméretű, sík pázsittal rendelkező 
háztulajdonosok számára, akik 
igénylik a robotfűnyírók valamennyi 
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.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Megbízható robotfűnyíró kisebb pázsitokhoz. Kompakt, kis súlyú és 
nagyszerű eredményt nyújt.

Legnagyobb munkaterület*: 600 m². Max. lejtés: 25 %. lítium-ion 
akkumulátor.

967 64 54-10

Ajánlott telepítő készlet : KICSI 

*  A munkaterület kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a fűnyíró heti 7 nap, napi 24 órában üzemel. Ha nem szeretnénk, például, hogy a gép éjjel, vagy akkor is működjön, amikor a gyerekek 
a kertben játszanak,  a fűnyíró nem lesz képes a maximális munkaterülettel megbirkózni. Ebben az esetben nagyobb modellt ajánlunk. Lapozzon a 140-141. oldalra, ahol kiválaszthatja, 
melyik modell a legmegfelelőbb az Ön kertjébe.

Minden robotfűnyírónk megfelel az Európai Unió elektromos biztonságra vonatkozó törvényi előírásainak; a harmadik fél általi tesztelést az Intertek Semko AB végezte el.

X-LINE

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. Próbálja ki a szakkereskedő keresőt  
a husqvarna.hu oldalon

ROBOTFŰNYÍRÓKROBOTFŰNYÍRÓK
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X-LINE

A FŰNYÍRÓ ROBOTOK TELJES FUNKCIÓVAL ELLÁTOTT TERMÉKSKÁLÁJA
A Husqvarna X-line a legtöbb funkcióval rendelkező termékcsaládot 
azok számára tervezték, akik csúcskategóriájú robotfűnyírót 
szeretnének. A robotfűnyírók X-line tartozékcsomaggal  
vannak felszerelve, amelybe beletartozik  
az Automower® Connect GPS lopási 
nyomkövetéssel, a GPS-navigáció, a LED 
fényszórók, az elülső gumiütközők és az 
X-line formaterv.

500-AS SOROZAT
Kifejezetten professzionális 
célokra kifejlesztett Husqvarna 
robotfűnyírók. Az állandóan 
tökéletes pázsit elérésének 
leghatékonyabb módját kínálja. 
Ideális önkormányzatok vagy 
vállalatok számára, akik új 
módokat keresnek az üzleti érték 
növelésére.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Professzionális robotfűnyíró a sorozaton belüli legnagyobb vágási 
sebességgel és kapacitással. Jó minőségű interfésszel felszerelve az 
egyszerű kapcsolattartás érdekében. Távvezérlés és felügyelet a  
Husqvarna Flottaszolgáltatás segítségével.

Legnagyobb munkaterület*: 5000 m². Max. lejtés: 45%. Ultrahangos 
technológia és GPS-navigáció. Li-ion akkumulátor.

967 65 02-10

Ajánlott telepítő készlet: NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520
Robusztus kivitelű és nagy vágási kapacitású, professzionális robotfűnyíró. 
Jó minőségű interfésszel felszerelve az egyszerű kapcsolattartás érdekében. 
Távvezérlés és felügyelet a Husqvarna Flottaszolgáltatás segítségével.

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

967 66 21-10

Ajánlott telepítő készlet: NAGY

ÚJÚJ ÚJ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Közepes méretű pázsitok számára kifejlesztett, teljes felszereltségű 
robotfűnyíró. Az intelligens technológia automatikusan a fű növekedési 
üteméhez igazítja a napi fűnyírási időt. Nyomkövetés és távoli beállítás az 
Automower® Connect segítségével. 

Legnagyobb munkaterület*: 1600 m². Max. lejtés: 40%. Fényszórók és GPS-
navigáció. Lítium-ion akkumulátor.

967 65 01-10

Ajánlott telepítő készlet: KÖZEPES

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Nagy kapacitású, ultracsendes robotfűnyíró, amely bonyolult alakú pázsittal 
is megbirkózik. Nyomkövetés és távoli beállítás az Automower® Connect 
segítségével. 

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

967 67 32-10

Ajánlott telepítő készlet: NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Csúcskategóriájú, ultracsendes, nagykapacitású robotfűnyíró, amely nagyon 
bonyolult alakú pázsittal is megbirkózik. Nyomkövetés és távoli beállítás az 
Automower® Connect segítségével. Alakítsa egyedi igényeihez egy másik 
felső burkolattal, amely tartozékként rendelhető.

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

967 67 34-10

Ajánlott telepítő készlet: NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Ez az ultracsendes robotfűnyíró bonyolult alakú pázsittal és meredek 
lejtőkkel is megbirkózik. Bluetooth-kapcsolat. Felszerelhető Automower® 
Connect modullal.

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

967 67 31-10

Ajánlott telepítő készlet: KÖZEPES

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Hatékony robotfűnyíró. 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. 
Bluetooth-kapcsolat. Felszerelhető Automower® Connect modullal.

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

967 67 29-10

Ajánlott telepítő készlet: KÖZEPES

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Fejlett robotfűnyíró. Az intelligens technológia automatikusan a fű 
növekedési üteméhez igazítja a napi fűnyírási időt. Alakítsa egyedi 
igényeihez egy másik felső burkolattal, amely tartozékként rendelhető. 
Bluetooth-kapcsolat. Felszerelhető Automower® Connect modullal.

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

967 67 30-10

Ajánlott telepítő készlet: KÖZEPES

400-AS SOROZAT
Lakóterületekre szánt fűnyíró 
robotjaink prémium vágási 
kapacitással, rendkívül alacsony 
zajszinttel és magas szintű 
funkciókkal rendelkeznek. 
Könnyen megbirkóznak a 
kisméretű és nagyméretű, de 
egyenetlen pázsitokkal, valamint 
programozhatók a fokozott 
kényelem és a még jobb 
eredmények érdekében. 



CONFIGURE Megjeleníti a 
robotfűnyíró menürendszerét 
az okostelefonon. A robot-
fűnyíró beállításai leolvashatók 
és módosíthatók anélkül, hogy 
a helyszínen lenne.

SECURITY Riasztás fogadása 
és a robotfűnyíró mozgásának 
nyomon követése lopás esetén.

 CONTROL A világon bárhol 
megkaphatja az állapotüze-
neteket valamint indítási, 
leállítási és parkolási parancsot 
küldhet a robot fűnyírónak.

Töltse le az alkalmazást az App Store vagy a GooglePlay áruházból!

6362

AUTOMOWER® TELEPÍTŐ KÉSZLET
A telepítő készlet tartalmazza a határoló vezetéket, a leszúró tüskéket, a szigetelt és 
egyéb csatlakozókat különböző darabszámban és hosszban, az Ön kertjéhez igazítva.

KICSI Alkalmas maximum 800 m² gyepterülethez vagy maximum 400 m² bonyolult, kisebb 
területekből álló gyephez, 967 62 36-01 

KÖZEPES Alkalmas maximum 2000 m² gyepterülethez vagy maximum 1000 m² bonyolult, kisebb 
területekből álló gyephez, 967 62 36-02 

NAGY Alkalmas maximum 5000 m² gyepterülethez vagy maximum 2500 m² bonyolult, kisebb 
területekből álló gyephez, 967 62 36-03

ROBOTFŰNYÍRÓKROBOTFŰNYÍRÓK

10 ÉV INGYENES 
HASZNÁLATOT 

TARTALMAZ

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ BIZTONSÁGI KÉS

Eredeti Husqvarna szénacél biztonsági kés. 
Ötvözi tulajdonságaiban a nagy erőt és a hosszú 
ideig tartó élességet. Megfelel a a robotfűnyírókra 
vonatkozó IEC 60335-2-107 biztonsági 
szabványnak.

9 db, 577 86 46-03

Kizárólag eredeti Husqvarna késeket használjon. A biztonságot, 
működést és zajszintet az Intertek (bejelentett szerv) vizsgálta  
és engedélyezte az EN 50636-2-107 szabvánnyal összhangban.

CSERÉLHETŐ FELSŐ BURKOLAT 
Tegye egyedivé és személyessé a robotfűnyíróját 
a szín megváltoztatásával. 

Hófehér, 310 /315, 587 23 58-02 
Husqvarna narancs, 310 /315, 587 23 58-03

Hófehér, 315X, 590 87 69-02 
Husqvarna narancs, 315X, 590 87 69-03

Hófehér, 430X, 590 87 70-02 
Husqvarna narancs, 430X, 590 87 70-03

Hófehér, 450X, 588 79 91-02 
Husqvarna narancs, 450X, 588 79 91-03

Szürke, 520, 591 49 60-01 
Szürke, 550, 591 49 61-01

FEHÉR BORÍTÁS
A 105 es 420 Husqvarna robotfűnyírók hófehér 
készülékházzal is rendelhetők.

588 79 93-01, 105

580 96 56-02, 420

HÁZ 

Védi a töltőállomást és a robotfűnyírót  
a napfénytől és az esőtől. 

310 /315/ , 587 23 61-01

420/430X /440 /450X/550/520  
585 01 94-01

PUHA HORDTÁSKA

Egy speciális hordtáska megkönnyíti a robot-
fűnyíró szállítását a füves területek között.

522 91 67-01

FALI AKASZTÓ

Könnyű fali akasztó és töltőállomás a fűnyíró  
téli tárolásához. 

310 /315/315X, 587 22 40-01

420/430X /440 /450X/550/520,  
585 01 97-01

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

310 /315/315X, 587 23 53-01

420/430X /440 /450X, 581 88 97-02

KERÉKKEFE KÉSZLET

Tisztán tartja a hajtott kerekeket a megfelelő 
tapadás érdekében. 

310 /315/315X, 587 23 57-01

420/430X /440 /450X, 581 90 31-01

TARTOZÉKOK

APPLE ÓRÁKHOZ IS 
ELÉRHETŐ HATÁROLÓ VEZETÉK

150 m, 577 86 43-01

50 m, 577 86 43-02

RÖGZÍTŐK
100 db, 577 86 42-01

TOLDÓK 
5 db, 577 86 47-01

CSATLAKOZÓK 
5 db, 577 86 48-01

CSATLAKOZÁSVÉDŐ DOBOZ
590 85 50-01

MARADJON 
FOLYAMATOS 
KAPCSOLATBAN 
A FŰNYÍRÓJÁVAL
Most már az okostelefonjáról is vezérelni tudja az Automower® robotofűnyírót 
függetlenül attól, milyen modellje van (a 105-ös modell kivételével). Az 
Automower Connect mobilalkamazás segítségével bármikor, bárhonnan 
kommunikálni tud a fűnyírójával. Ha probléma adódik, a fűnyírója jelzi Önnek.

MOBIL ADATÁTVITEL

AUTOMOWER® CONNECT
– Alaptartozék az X-line modelleken és az 500-as sorozatban
–  Extraként rendelhető a 440-es, 420-as, 315-ös és 310-es 

modellhez
– Mobil adatátvitel az egész világon*
– 10 éves mobil adatátviteli szerződés*

BLUETOOTH KOMMUNIKÁCIÓ

AUTOMOWER CONNECT@HOME
– Alaptartozék a 440-es, 420-as, 315-ös és 310-es modellen
– Bluetooth-adatátvitel akár 10 méteres távolságban is
– Nem igényel mobil adatátviteli szerződést 
– Nincs geokerítés lopáskövetéssel

ÚJ

AZ AUTOMOWER® CONNECT 
ALKALMAZÁS FUNKCIÓI

 Üzemállapot kijelzője

  GPS navigáció kijelzője 
(a Automower® Connect@home esetében nem)

  Geokerítés lopáskövetéssel  
(a Automower® Connect@home esetében nem)

 Riasztási értesítések

 Távoli üzembe helyezés beállításai

 A nyírási idő távoli beállítása

 A nyírási magasság távoli beállítása

 Indítás, leállítás és parkolás távvezérlése

 ECO üzemmód be-ki

 Spirális nyírás be-ki

  Időjárásalapú időzítés be-ki

 Tartozékok beállításai
AUTOMOWER® 
CONNECT MODUL
Az Automower® Connect modul lehetővé 
teszi a fűnyíró vezérlését és 
konfigurálását. Telepített modul esetén 
letöltheti az alkalmazást az Android vagy 
iPhone készülékére, és segítségével 
közvetlenül kommunikálhat a fűnyíróval. 
Alapfelszerelés az Automower® 
315X/430X/450X/520/550.

586 66 23-04

* Az Automower® Connect a termék élettartamáig (10 évig) 
nyújt szolgáltatást. Az Automower® Connect szolgáltatás 
2G/3G adatátvitelt igényel, amelyet az országban 
működő távközlési szolgáltatók (harmadik felek) 
nyújtanak. A Husqvarna szerviz a termék működésére 
terjed ki, az adatátviteli korlátozásoktól is függő 
kommunikációra nem.
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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 
tápanyaggá 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 a kényelmes kezelőszervek miatt.

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

A Husqvarna riderjei olyan helyekre is elérnek, ahová eddig elképzelhetetlennek tartotta; segítik  
a munkavégzést keskeny, lejtős és nehéz terepen is. Rá fog jönni azonban, hogy a Husqvarna   
riderjei még ennél is többet tudnak. Gépeinket úgy terveztük, hogy a különféle igényekre különböző 
megoldásokat nyújtsanak. A fűnyírási opciók hatalmas választéka, valamint a fűnyírástól a hótolásig 
mindent felölelő tartozékok új teljesítményszintre emelik Önt.

RIDEREKRIDEREK

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

ÉLVEZZE, HOGY 
MINDENHOL TUD 
FÜVET NYÍRNI
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Pedállal működtetett 
hidrosztatikus erőátvitel

Könnyen elérhető kezelőszervek

Könnyen elérhető szerelési pontok

Kényelmes, magas támlájú ülés

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

A tiszta vágóasztal mindig optimális eredményt 
nyújt. A vágóasztal könnyen felhajtható szerviz 
pozícióba, így könnyen tisztítható és szerelhető.

NAGYMÉRETŰ TERÜLETEK VAGY 
KISMÉRETŰ, BONYOLULT KERTEK
A 85 és 122 cm közötti vágási szélességek közül könnyen fog találni olyan 
Husqvarna Ridert, amely megfelel Önnek és a kertjének, legyen az akár nagy-
méretű 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?

SZERVIZKÖNYV
A szervizkönyv fontos dokumentum, mivel ezzel igazolhatja, hogy Ön a riderét 
Husqvarna szakkereskedőnél szervizeltette az előírt ütemezésnek megfelelően. 
A könyv részletezi azokat az ellenőrző vizsgálatokat is, amelyeket Ön is 
elvégezhet a biztonságos és megbízható működés érdekében.

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.

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

A Turn Key indítás annyit tesz, hogy a motor
szívató nélkül beindítható, függetlenül az időjárási
körülményektől. Csak fordítsa el a kulcsot.

HUSQVARNA BIOCLIP® – KIVÁLÓ 
MULCSOZÓ TECHNOLÓGIA
A Husqvarna BioClip® megoldást jelent a fűnyesedék és a lehullott levelek 
problémájára. A BioClip® technológia a nyesedéket és a leveleket többször 
átvezeti a kések között, és apró darabokra vágja, mielőtt a fűre kidobná.  
Ez az apríték olyan kicsi, hogy lehullik a földre, a fű tövéhez, ahol 
természetes módon táplálja a gyepet. Kényelmes és környezetbarát 
megoldás az egészségesen zöldellő pázsitért.

A gomb egyszerű 
megnyomásával menet 

közben válthat fűgyűjtésről 
mulcsozásra.

A gomb megnyomásával 
kényelmesen kiüríthető a 

nagyméretű fűgyűjtő.

Az erőteljes ACTech™ csiga eltömődés nélkül 
továbbítja a nyesedéket, és össze is tömöríti azt a 
fűgyűjtő optimális feltöltése érdekében.

TÖBB FŰNYÍRÁS, KEVESEBB FŰGYŰJTŐ  
TARTALY ÜRÍTÉS
A kimagasló fűgyűjtési kapacitás mögötti titok a füvet összetömörítő erőteljes 
csiga és a nagy űrtartalmú fűgyűjtő kombinációja. A Rider Collection kétszer 
annyi füvet tud begyűjteni, mint a hagyományos fűgyűjtős gép, így nagy 
területet tud lenyírni ürítés előtt.

FŰNYÍRÁS ÉS FŰGYŰJTÉS
A Rider Collection speciális tervezésű 
vágóasztalában az ellenirányban forgó 
kések hatékonyan lenyírják a füvet, és 
hátradobják a nyesedéket a csigának. 
103 cm és 112 cm vágási szélességben 
rendelhető.

BEMUTATJUK AZ ÚJ  
HUSQVARNA FŰGYŰJTŐS RIDEREKET
Most már fűnyesedék nélküli rendezett pázsitja lehet, miközben élvezheti a Husqvarna Rider vezetését.  
Az új Rider Collection nagy fűnyírási teljesítményt nyújt mind a kiváló manőverezhetőség terén, mind  
a kimagasló kapacitású, problémamentes fűgyűjtés terén.

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.
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500-AS SOROZAT
Magas szintű, professzionális gépek 
– tartósak és nagy teljesítményűek. 
Nagyon könnyen irányíthatók, hogy 
még a bonyolult formájú gyepeken 
is egyszerű legyen a fűnyírás. 
Tervezéskor a funkcionalitás 
játszott központi szerepet,  
a maximális teljesítmény és 
hatékonyság érdekében. Rengeteg 
különféle tartozékkal kiegészíthető.

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.

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.

HUSQVARNA P 525D

Nagy teljesítményű, dízelüzemű, elülső vágóasztalos fűnyíró traktor, amely 
kiválóan irányítható a törzscsuklós kormányzásnak, kompakt méretének és az 
összkerék-meghajtásnak (AWD) köszönhetően.

Kubota D1105, hidrosztatikus AWD, választható vágóasztalok: Combi 132, 
Combi 155. Szervokormány.

967 29 24-01 

HUSQVARNA P 525D kabinnal

Nagy teljesítményű, dízelüzemű, elülső vágóasztalos fűnyíró traktor, gyárilag 
összeszerelt kabinnal. A tágas kabin még kényelmesebbé és jobban 
kihasználhatóvá teszi a gépet. Törzscsuklós kormányzás, kompakt méret és 
összkerék-meghajtás (AWD) jellemzi. 

Kubota D1105, hidrosztatikus AWD, választható vágóasztalok: Combi 132, 
Combi 155. Szervokormány.

967 60 21-01 

HUSQVARNA P 524 

Kompakt, összkerék-meghajtású, elülső vágóasztalos fűnyíró traktor, amely 
kitűnő választás bonyolult gyepterületekre; osztályában a legjobb a 
lejtőkezelése. Erőteljes motorral és minőségi alkatrészekkel felszerelve.

Kawasaki FX Series V-Twin, hidrosztatikus összkerék-meghajtás. Választható 
vágóasztalok: Combi 112, Combi 122.

967 29 22-01 

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

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

967 29 21-01

HUSQVARNA R 316T AWD

Kompakt, összkerék-meghajtású, elülső vágóasztalos fűnyíró traktor, amely 
kitűnő választás bonyolult gyepterületekre; osztályában a legjobb a 
lejtőkezelése. Erőteljes motorral és minőségi alkatrészekkel felszerelve. 

Kawasaki FX sorozat V-Twin, hidrosztatikus 
össz kerék-meghajtás. Választható vágóasztalok: Combi 112, Combi 122.

967 29 17-01 

HUSQVARNA R 320 AWD 

Törzscsuklós kormányzás, összkerék-meghajtás (AWD) és elülső vágóasztal 
teszi ezt a gépet rendkívül mozgékonnyá. Számtalan kiegészítőjével 
többféle munka elvégezhető. Turn key, könnyedén indítható.

Briggs & Stratton Endurance 4195, hidrosztatikus AWD. Választható 
vágóasztalok: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

967 29 15-02

HUSQVARNA R 214TC

Erőteljes V-twin motorral, BioClip® mulcsozással és hátsó kidobással 
felszerelve ez a fűnyíró traktor hihetetlenül hatékony és jól irányítható.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hidrosztatikus váltó. Vágási szélesség: 94 cm. 
Turn key, könnyedén indítható.

967 32 59-02 

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. HUSQVARNA R 216 AWD

Mivel ezek a Riderek egyesítik a könnyű használatot és a kiváló 
kezelhetőséget a teljesítménnyel, élvezet használni őket, és nagyszerű 
eredményeket nyújtanak.

Briggs & Stratton Intek, hidrosztatikus összkerékhajtás. Választható 
vágóasztalok: Combi 94, Combi 103. Turn key, könnyedén indítható.

967 29 12-02

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

Briggs & Stratton Intek, hidrosztatikus. Választható vágóasztalok: Combi 94, 
Combi 103. Turn key, könnyedén indítható.

967 29 11-02

TUDJON MEG TÖBBET!
Ha többet szeretne tudni az 500-as sorozatról 
kérdésével forduljon a helyi Husqvarna 
szakkeresdedőhöz vagy  
látogasson el a husqvarna.hu oldalra

HUSQVARNA P 524EFI
Kompakt és erőteljes négykerékhajtású elülső asztalos fűnyíró, amely 
nagyszerűen használható bonyolult területeken, és kiemelkedően jó 
kezelhetőséget nyújt lejtőkön. Kiváló minőségű alkatrészek és elektromos 
benzinbefecskendezés a fokozott teljesítmény és nyomaték érdekében a 
motor fordulatszámának csökkenése nélkül.

Kawasaki FX Series V-Twin, hidrosztatikus AWD, választható vágóasztalok: 
Combi 112, Combi 122. Elektronikus üzemanyag-befecskendezés.

967 67 82-01

ÚJ

ÚJ ÚJ

HUSQVARNA RC 318T
Nagyteljesítményű Rider új fűgyűjtési koncepcióval: kevesebb eltömődés és 
nagy fűgyűjtési kapacitás. Fűürítés és a gyűjtési mód kiválasztása a 
vezetőülésből.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin motor, hidrosztatikus 
összkerékhajtás. Vágóasztal: 112 cm. Mulcsolás vezetőülésből kapcsolható, 
szervokormányzás és kulcsos indítás.

967 62 87-01

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Nagy teljesítményű Rider új fűgyűjtési koncepcióval: kevesebb eltömődés és 
nagy fűgyűjtési kapacitás. Szervokormány és összkerékhajtás

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin motor, hidrosztatikus 
összkerékhajtás. Vágóasztal: 112 cm. Mulcsozás a vezetőülésből 
kapcsolható, szervokormányzás és kulcsos indítás. 

967 62 88-01

HUSQVARNA R 213C 
Hatékony, könnyen irányítható és számos hasznos tulajdonsággal 
rendelkező gép, egész éves használatra. Egyszerűen kezelhető, élvezetes 
vezetés.

Briggs & Stratton Intek, hidrosztatikus. Vágási szélesség 94 cm.  
Kulcsos indítás.

967 29 10-02
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ELLENSÚLY

Jobb tapadás, biztonságosabb vezetés 
érdekében. Súly: 18 kg.

953 53 49-01

KERÉKSÚLY
Golyóscsapággyal. Biztonságosabb, stabilabb 
vezetés érdekében.

953 51 59-02

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.

588 21 27-01

HÓMARÓK
Rendkívül hatékony, nagy teherbírású, egyfokozatú 
hókotró 100 cm munkaszélességgel. A sebesség-
váltómű 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

LENGŐKÉSES FŰNYÍRÓ
Robusztus, megbízható lengőkéses 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

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.

Szórógép, nagyméretű, 967 02 72-01

Szórógép, kisméretű, 954 12 00-46

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.

Profi pótkocsi, 953 51 17-02

275-ös pótkocsi, 501 00 82-01

Pótkocsi, 967 02 71-01

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.

586 63 65-01

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.

953 52 49-01

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

954 12 00-43

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.

953 51 24-01

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

586 63 67-02

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 RITKÍTÓ
Eltakarítja a mohát az egészségesebb pázsit 
érdekében. A rugós kultivátorfogak hőkezeltek  
a tartósság érdekében. Könnyen felszerelhető  
az aljzatra. 

586 63 68-01 

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.

586 63 72-01

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

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.

200-as sorozat, 587 02 47-01

300-as sorozat, 587 02 46-01

400-as sorozat, 966 79 63-01

HUSQVARNA ÜZEMANYAGKANNA
Könnyű újratöltést biztosító 15 literes 
üzemanyagkanna kerekes gépekhez.

580 75 45-01

TARTOZÉKOK

ELSŐ FÉNYSZÓRÓK
A LED fényszórókkal egyszerűbb a munkavégzés 
sötétedés után. Kompatibilis a Rider 300-as, 
200-as. és 100-as sorozattal.

581 12 54-01

VÉDŐLEMEZ-KÉSZLET
A nagy teherbírású lakkozott acéllemezek az 
összkerék-meghajtású modellek első és hátsó 
erőátvitelének védelmére, járdaszegélyeken való 
áthajtás és egyenetlen talajon haladás esetére.

544 06 93-04

GEREBLYE
Stabil és megbízható gereblye, amely kavicsboro-
nával együtt is használható egyengetéshez és  
a gyomok összegyűjtéséhez. Az elektromos 
állításnak köszönhetően a gereblye nem csak 
ergonomikus, hanem egyszerűen használható  
is. Kompatibilis az R 418Ts AWD, R 422Ts AWD  
és P 524 termékekkel.

587 93 25-01

PONYVA
Vízhatlan nejlonból készült, húzózsinórral és 
szellőzőlyukakkal ellátva. Minden modellhez 
használható.

505 63 08-70 

AKKUMULÁTORTÖLTŐ BC 0.8
Bármely 12V-os savas ólomakkumulátor 
töltéséhez 1,2 -32 Ah között, valamint alkalmas 
karbantartó töltéshez 100 Ah-ig. Teljesen auto-
matikusan működik a teljesítmény és az akku-
mulátor élettartamának maximalizálásához. 
Használja az akkumulátor állapotjelzővel együtt.

579 45 01-01

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐ
Csatlakoztassa az akkumulátorhoz, és gyorsan 
kiderül, hogy fel kell-e tölteni az akkumulátort.  
Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa  
a BC 0.8 töltőt az állapotjelzőhöz.

579 45 21-01

RAKODÓRÁMPÁK
Vízálló alumíniumból készült csúszásbiztos 
felülettel. Több méretben kapható.

GRAMMER PRIMO M ÜLÉS
A kényelmes ülés magasságban és szögben 
állítható kartámaszai optimálisan támasztják meg 
a testet. Deréktámasz az érzékeny 
ágyékcsigolyák kímélése érdekében.  
Kompatibilis a Rider 400-as sorozattal.

966 95 42-01

966 95 42-02, fűtéssel

KARTÁMASZ-KÉSZLETEK
Szögben állítható kartámasz a még jobb alátá-
masztásért. A Grammer Primo üléssel használ-
ható. A jobb és bal oldali készletek külön 
kaphatók.

965 89 68-01, jobb 

965 89 70-01, bal

COMBI VÁGÓASZTALOK

200-as sorozat Combi 94 cm, 967 15 22-01 

200-as sorozat Combi 103 cm, 967 15 23-01 

300-as sorozat Combi 94 cm, 96715 26-01 

300-as sorozat Combi 103 cm, 967 15 24-01 

300-as sorozat Combi 112 cm, 967 18 85-01 

400-as sorozat Combi 94 cm, 967 29 32-01 

400-as sorozat Combi 103 cm, 967 29 33-01  

400-as sorozat Combi 112 cm, 967 29 34-01  

400-as sorozat Combi 122 cm, 967 29 35-01 

COMBI VÁGÓASZTALOK
Combi típusú vágóasztalainkkal kétféle 
vágási módszer közül választhat: BioClip® 
mulcsozás és hátsó kidobású fűnyírás. 
Mivel a vágóasztalt egyetlen fémdarabból 
sajtolták, nincsenek illesztékek sem  
éles kanyarulatok, ahová beragadna  
a fűnyesedék; ennek köszönhető  
a piacvezető mulcsozás és a 
szuperhatékony kidobás.

GYEPSZELLŐZTETŐVálasztható tartozék 
lengőkéses fűnyírókhoz. Késekkel ellátott tengely 
a moha eltávolítására.

300-as sorozat, 966 96 84-02

400-as sorozat, 966 96 84-01

HÓLÁNCOK
Jó tapadást biztosítanak hóeltakarítás közben 
(kivéve az összekrékhajtású modelleket).

14” négyzetes, 585 66 45-01 

16” hegyes, 964 99 30-01 

16” négyzetes, 585 66 61-01 

SZÉLEZŐ
A rendezett, egyenes pázsitszél kialakításához. 
Megfordítható. Állítható vágási mélység. A 300-
as és a 200-as sorozatra szerelhető (kivéve az 
összkerékhajtású modelleket).

953 53 10-01

KAVICSBORONA
Előre szerelhető kiegészítő, ideális az összetö-
mörödött kavicsos felületek fellazításához és a 
gyomok eltávolításához. Állítható vágási mélység. 
Használja a gereblyével együtt, a legnagyobb 
hatékonyságért. Kompatibilis az R 418Ts AWD,  
R 422Ts AWD és P 524 termékekkel.

587 93 20-01

SEPRŐ / FŰGYŰJTŐ
A hátul vontatható forgókefe hatékonyan 
összesepri a fűnyesedéket. Állítható magasság.  
A kiürítéshez fel sem kell állni az ülésből. 
Munkaszélesség: 91 cm. Kompatibilis a 400-as, 
300-as és 200-as sorozattal.

582 71 99-01

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

100-as sorozat, 967 28 07-01

200-as sorozat, 965 07 09-01 (alap, prémium)

300-as sorozat, 966 41 59-01

400-as sorozat, 966 83 30-01
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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 
elektromos indítású.

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

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.

KERTI TRAKTOROKKERTI TRAKTOROK

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

KEVESEBB LENYÍRATLAN TERÜLET
Kiváló eredményeket lehet elvárni a csúcstechnológiájú 
kormányzási technológiával rendelkező, felső kategóriájú 
traktorainktól. Kisebb vibráció, minimális lenyíratlan területek  
és továbbfejlesztett manőverezhetőség.

EGÉSZ ÉVBEN HASZNÁLHATÓ
A tartozékok széles választéka és az, hogy választani lehet 
több beépített vágási mód között, egész évre sokoldalúvá  
és hasznossá teszi a traktorokat.

FŰNYÍRÁS 
MESTERI  
ÉS MÉG 
MAGASABB 
SZINTEN
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FŰKIDOBÁS VAGY FŰGYŰJTÉS 
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.

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. A vágóasztalok és az elektromos 

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. Ha a Husqvarna-t 
választja, nem tud rossz döntést hozni!

Prémium ülés 
kartámlával a maximális 
kényelem érdekében

Elektromos vágókés-kapcsolás  
– egyszerűen húzzon meg egy 
kapcsolót a kezelőpanelen

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

Erőteljes és tartós, 
nagyteljesítményű motorok

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

A LED 
fényszórók 
sötétben is jó 
láthatóságot 
biztosítanak

TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA
A tartozékok 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.

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

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.

HUSQVARNA CLEARCUT™

SZILÁRD TARTÓSSÁG TÖKÉLETES  
VÁGÁSI EREDMÉNNYEL
A ClearCut™ vágóasztal a tartósság, a nagy teljesítmény és a vágási ered-
mények egyedi kombinációját nyújtja. Ez a kialakítás kiváló ürítési, fűgyűjtési 
és mulcsolási eredményt nyújt. Az erőteljes légáramlás nagy sebességgel 
üríti ki a nyesedéket az eltömődés megakadályozása érdekében.

–  Hegesztett 3,6 mm-es acélszerkezet oldalsó kopásvédelemmel
– 125 mm vágóasztal-magasság a nagy mennyiségű levegő érdekében
– Optimálisan elhelyezett belső terelőlemezek 
–  Nagyméretű kidobónyílás és magasra emelhető vágókések az erőteljes 

légáramlás érdekében
– Öntöttvas tengelyek a nagyfokú stabilitás érdekében

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

A TS 348XD és TS 343 
záródó differenciálműve 
jobb tapadást nyújt a 
lejtőkön és a nedves füvön

A TS 348XD és TS 343-on található 
egy CleatCut™ nevű, új, szerelt acél 
vágóasztal, amely maximális 
tartósságot biztosít
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100-AS SOROZAT
Felhasználóbarát traktorok kisebb 
kertekhez. Szívató nélküli indítás-
sal és akkumulátor állapotjelzővel 
felszerelve. Valamennyi modell 
pedállal működtethető automata 
sebességváltóval rendelkezik a 
biztonságos és könnyű használat 
érdekében.

HUSQVARNA TS 346
Nagykapacitású traktor oldalsó fűkidobással. Erőteljes motor és nagyszerű 
manőverezhetőség. Kiváló menetsebesség és kisméretű lenyíratlan 
fordulókör.

Husqvarna Endurance V-Twin motor. Hidrosztatikus meghajtás (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. Az automatikus differenciálzár javítja  
a tapadást.

Husqvarna Endurance V-Twin motor. Hidrosztatikus meghajtás.  
Vágási szélesség: 107 cm. Fordulókör*: 120 cm. 

960 41 03-89

HUSQVARNA TC 342T
Erős traktor beépített hátsó fűgyűjtővel. Gyors áttétel gondoskodik a 
kiemelkedően jó sebességről, az ülésből állítható a BioClip® mulcsozás, és az 
irányíthatósága is kiváló.

Kawasaki V-twin motor. Gyors hidrosztatikus meghajtás. Vágási szélesség: 
107 cm.  
Fordulókör*: 95 cm.

960 51 01-48 

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

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

960 41 03-67

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

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

960 51 01-24

HUSQVARNA TS 243T
Erőteljes traktor V-Twin motorral felszerelve. Oldalsó kidobás a maximális 
teljesítményért a ritkábban nyírt területeken. Egyszerűen működtethető; 
széles vágóasztal és kis nyíratlan kör jellemzi.

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

960 41 04-13 

HUSQVARNA TC 239T
Beépített hátsó fűgyűjtővel, erős V-Twin motorral rendelkező és kiválóan 
irányítható traktor. Ülésből állítható BioClip® mulcsozás és egyéb okos, 
ergonómiai megoldások jellemzik.

Husqvarna Endurance V-twin motor.  
Vágási szélesség: 97 cm. Fordulókör*: 105 cm

960 51 01-47 

HUSQVARNA TC 142T
Nagy teljesítményű traktor extra nagy hátsó fűgyűjtővel, erős, két hengeres 
motorral felszerelve, kis kört hagy nyíratlanul.

Husqvarna V-twin motor. Hidrosztatikus meghajtás.  
Vágási szélesség: 107 cm. Fordulókör*: 95 cm.

960 51 01-46 

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.

Profi pótkocsi 953 51 17-02

275-ös pótkocsi 501 00 82-01

Pótkocsi 967 02 71-01

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.

953 51 24-01

FŰGYŰJTŐ*
A tágas fűgyűjtő két vagy három rekesszel 
kapható. 210 vagy 315 literes kapacitás.

210 l. 960 71 00-01

210 l. 960 71 00-10

315 l. 960 71 00-12

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

965 89 94-01

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

586 63 67-01

HÓMARÓ*
Munkaszélessége 107 cm. Hólánccal és 
ellensúllyal együtt kell használni.

544 92 18-01

SEPRŐGÉP*
Forgó kefe a lomb, porhó stb. felsöprésére. 
Szélesség: 100 cm.

544 92 16-01

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

586 63 66-01

HÓTOLÓ*
Robusztus acéllap rugós védő mechaniz-
mushoz. Hólánccal és ellensúllyal együtt  
kell használni. Munkaszélessége 122 cm.

544 92 17-01

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.

Szórógép, nagyméretű 967 02 72-01

Szórógép, kisméretű 954 12 00-46

SZERSZÁMALAPPAL EGYÜTT  
HASZNÁLHATÓ SZELLŐZTETŐ
24 fog lazítja fel a földet, és teszi lehetővé, hogy 
a levegő, a víz és a tápanyagok bejussanak  
a talajba. Rozsdamentes, különösen erős és 
tartók fogak. Egyszerűen felszerelhető  
a szerszámalapra.

588 21 27-01

SZERSZÁMALAPPAL EGYÜTT  
HASZNÁLHATÓ LEVEGŐZTETŐ
Lehetővé teszi, hogy a víz, a levegő és a 
tápanyagok bejussanak a talajba. Rozsdamentes, 
különösen erős és tartós kések. Egyszerűen 
felszerelhető a szerszámalapra.

586 63 69-01

SZERSZÁMALAPPAL EGYÜTT  
HASZNÁLHATÓ MOHAGEREBLYE
Eltávolítja a mohát, egészségesebbé teszi  
a gyepet. Hőkezelt, különösen tartós fogak. 
Egyszerűen felszerelhető a szerszámalapra.

586 63 68-01

SZERSZÁMALAP
A levegőztetővel, szellőztetővel és 
mohagereblyével használható. A különféle 
kiegészítők egyszerűen cserélhetők a szerszám 
nélküli csatlakozórendszerrel. Kompatibilis  
a 300-as és 200-as sorozattal.

586 63 72-01

TARTOZÉKOK

* A vágásoldali fordulónál mérve.

ÚJ

HUSQVARNA TS 348XD
Erőteljes traktor oldalsó fűkidobással. A széles, robusztus ClearCut™  
asztal kiemelkedően jó vágási eredményt és teljesítményt nyújt. Prémium 
ülésekkel, széles kerekekkel és nagy teherbírású, elektromos differenciálzárral 
a nagyfokú tapadás és vezetési kényelem érdekében. Bluetooth-kapcsolat.

Kawasaki FR Series V-twin motor. Nagy teherbírású hidroasztatikus erőátvitel 
elektromos differenciálzárral. Vágási szélesség: 122 cm. Fordulókör*: 110 cm.

960 41 04-04

HUSQVARNA TS 142L
Oldalsó fűkidobós traktor erőteljes motorral és intelligens, felhasználóbarát 
kialakítással. Karral működtethető hidrosztatikus sebességváltó a könnyű  
és kényelmes használat érdekében.

Husqvarna motor. Hidrosztatikus. Vágási szélesség: 107 cm.  
Fordulókör*: 120 cm.

960 41 04-10

ÚJ

300-AS SOROZAT
Erőteljes, kényelmes traktorok a 
nagyméretű kertekben végzett 
egész éves munkákhoz. Szűk 
fordulókör. Könnyű, pedálos 
működtetés és megerősített 
vágóasztal a fokozott tartósság 
érdekében.

200-AS SOROZAT
Kényelmes traktorok közepes  
és nagyméretű kertekhez. Szűk 
fordulókör a könnyű, pedálos 
működtetés és megerősített 
vágóasztal a fokozott tartósság 
érdekében.
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FŰNYÍRÁS PRECÍZ MANŐVEREZÉS
A helyben megfordulás és az egyedi hidraulikus 
meghajtórendszer pontos manőverezést biztosít.

ERŐTELJES MOTOROK
A nagy teljesítményű, kéthengeres motorok rengeteg erőt 
adnak le a hatékony fűnyírás és gyors közlekedés érdekében, 
és mindezt túlzott zaj vagy üzemanyagfogyasztás nélkül.

KÉNYELMES HASZNÁLAT
A nagyméretű kerekek, a kényelmes ülés, a kiváló kilátás és a 
kényelmesen elhelyezett kezelőszervek sima, hatékony 
működést tesznek lehetővé.

OPTIMÁLIS FŰNYÍRÁSI EREDMÉNYEK
A ClearCut™ vágóasztal a tartósság, a nagy teljesítmény és a 
vágási eredmények egyedi kombinációját nyújtja. Ez a 
kialakítás kiváló ürítési, fűgyűjtési és mulcsozási eredményt 
nyújt.

TARTÓS KONSTRUKCIÓ 
A robusztus alváz és első kerekek tartósságot biztosítanak, és 
csökkentik a gép elcsavarodását. A karbantartásmentes nulla 
fordulási sugarú erőátvitel problémamentes teljesítményt nyújt.

BEÉPÍTETT RÖGZÍTŐFÉK
Az automatikus rögzítőfékrendszer automatikusan be- és 
kikapcsol a kormánykarok befelé vagy kifelé mozdításakor, ami 
felszabadítja a kezelőt a feladat alól.

Akár munkában, akár otthon használja őket, a Husqvarna helyben megforduló fűnyíró traktorokkal 
gyorsan és hatékonyan elvégezhető a munka. A helyben megfordulás azt jelenti, hogy amikor a 
fűnyírási sor végén 180°-os fordulatot tesz, és új sort kezd, nem marad fű lenyíratlanul. Kifejezetten 
a megerőltető munkakörülmények elviselése érdekében olyan csúcskategóriájú ergonómiai jellemzőket 
és kényelmi funkciókat építettünk be a kezelő számára, amelyek lehetővé teszik a kiváló nyírást.

HELYBEN MEGFORDULÓ TRAKTOROKHELYBEN MEGFORDULÓ TRAKTOROK
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500-AS SOROZAT
A helyben megforduló traktorok 
professzionális szintű 
termékskálája, amelyeket a 
legerősebb anyagokból építettek 
a tartósság, a termelékenység és 
a hosszú élettartam biztosítása 
érdekében. Kiemelkedő vágási 
teljesítmény, a kezelő kényelme 
és a szervizelhetőség érdekében.

200-AS SOROZAT
Lakóterületen a minőség és a 
teljesítmény csorbulása nélkül 
kiváló vágási eredményeket 
nyújtó helyben megforduló 
traktorok. Kényelmesen kompakt 
kivitel, kiváló manőverezhetőség, 
hatékony fűnyírás és vezetési 
kényelem.

HUSQVARNA Z560X 
Kéz nélküli vágóasztal-emeléssel, 
borulásvédelemmel és automatikus rögzítőfékkel 
ellátott, professzionális felhasználásra készült, 
helyben megforduló fűnyíró traktor. 

Kawasaki FX Series motor. Vágási szélesség: 
152 cm. Fűgyűjtés, mulcsolás és oldalsó fűkidobás.

967 66 97-02

HUSQVARNA Z242F 
Lakóterületi használatra szánt, nagy teljesítményű, 
helyben megforduló fűnyíró traktor. ClearCut™ 
szerelt vágóasztal, ergonomikus kezelőszervek 
és erőteljes kéthengeres motor.

Kawasaki FR Series V-Twin motor. Vágási 
szélesség: 107 cm. Fűgyűjtés, mulcsolás és 
oldalsó fűkidobás.

967 66 57-02

ÚJ

ÚJ

FŰGYŰJTŐ RENDSZEREK
Hatékony fűgyűjtő rendszerek a fűnyesedékek és vagy a falevelek 
felszedéséhez. A lombfúvóra vagy a fűgyűjtőre könnyen 
felszerelhető, tartós nejlonzsákok. A ház és a ventilátor ütésálló, 
több részből álló konstrukciója csökkenti a súlyt és maximalizálja 
a légáramlást. Az egy vonalban álló lapátkerekek maximális 
levegőáramlási sebességet és hatékonyságot biztosítanak. 
Rendelhető (220 liter kapacitású) dupla és (330 liter kapacitású) 
tripla zsákkal.

587 41 24-01, Z242F

967 32 27-01, Z560X

966 40 72-01, meghajtókészlet, 3 zsák és vezetőülésből 
üríthető fűgyűjtő, Z560X

LÁMPAKÉSZLET (ROPS)
A ROPS-ra szerelt lámpakészletben egy 35 W-os ikerhalogén 
lámpa található, amely egyszerűen a szerkezetre szerelhető.  
A heveder a meglévő szivargyújtóhoz csatlakoztatható, hogy  
a gyújtáskulcson lévő kapcsolóval kényelmesen működtetni 
lehessen. A Z560X-hez alkalma.

576 80 90-01

MULCSOZÓKÉSZLET
Finomra aprítja a fűnyesedéket, és szétteríti azt a pázsiton.

587 41 23-01, ClearCut™ mulcsozókészlet Z242

966 44 47-01, mulcsozókészlet, 60” Z560X

A GÉPKEZELŐ ÁLTAL VEZÉRELT KIDOBÓNYÍLÁS
A kar egyszerű meghúzása ideiglenesen elzárja a vágóasztal 
kidobónyílását, amikor a fűnyíró járdák, utak, virágágyások stb. 
mentén közlekedik, ami fokozza a fűnyírás közbeni 
hatékonyságot és az ingatlan védelmét. A Z560X-hez alkalmas.

966 48 87-01

LÁMPAKÉSZLET
Az opcionális fényszóró készlet rossz látási viszonyok között 
növeli a láthatóságot. A Z242F számára megfelelő.

587 49 51-01

Kényelmesen kézreálló, 
ergonomikus kezelőpanel

Elektromos vágókés-kapcsolás – 
egyszerűen húzza meg a kapcsolót

Kényelmes, rugóterheléses 
vágóasztal-emelés

3,6 mm-es hegesztett acélból készült 
ClearCut™ szerelt vágóasztal

Csúszásgátló lábtartó

A vezérlőkarokba integrált 
automatikus rögzítőfék

TARTOZÉKOK

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

HUSQVARNA CLEARCUT™

SZILÁRD TARTÓSSÁG TÖKÉLETES  
VÁGÁSI EREDMÉNNYEL
A ClearCut™ vágóasztal a tartósság, a nagy teljesítmény és a vágási 
eredmények egyedi kombinációját nyújtja. Ez a kialakítás kiváló ürítési, 
fűgyűjtési és mulcsozási eredményt nyújt. Az erőteljes légáramlás nagy 
sebességgel üríti ki a nyesedéket az eltömődés megakadályozása 
érdekében.

–  Hegesztett 3,6 mm-es acélszerkezet oldalsó kopásvédelemmel
– 125 mm vágóasztal-magasság a nagy mennyiségű levegő érdekében
– Optimálisan elhelyezett belső terelőlemezek 
–  Nagyméretű kidobónyílás és Magasra emelhető vágókések az erőteljes 

légáramlás érdekében
– Öntöttvas tengelyek a nagyfokú stabilitás érdekében
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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.

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

Valamennyi fűnyírónkat úgy tervezték, hogy a legnagyobb teljesítményt és hatékonyságot nyújtsák, 
átgondolt ergonomikus megoldásokkal. Ezek nagy teljesítményű 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.

FŰNYÍRÓKFŰNYÍRÓK

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

KÖNNYŰ INDÍTÁS
A Husqvarna benzines fűnyírók könnyen indíthatók,  
a legtöbbjük még szívatót sem igényel. Az akkumulátoros 
fűnyíró még könnyebben indítható: csak oldja ki és nyomja  
le a működtető kart!

PONTOSAN AZ ÖN 
PÁZSITJÁHOZ 
VALÓ
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Változtatható menetsebesség

Az akkumulátoros fűnyíró csendes  
és hatékony fűgyűjtést tesz lehetővé, 
és nem áll fenn a vezeték elvágásának 
veszélye. Ideális kisebb vagy közepes 
méretű pázsithoz

Központi vágómagasság-állítás a 
kényelmes és könnyű beállítás érdekében

A fogantyú magassága állítható a 
jobb kezelői kényelem érdekében

Nagyteljesítményű motorok  
a világ vezető gyártóitól

InStart™ – a motor a működtető 
kar lenyomásával indítható és az 

elengedésével állítható le

Osztályon felüli gyűjtés
és egyszerűen kezelhető  
fűgyűjtő zsák, kényelmes  

ki- és berakás, kiürítés

FŰNYÍRÓKFŰNYÍRÓK

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

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.

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.

FŰGYŰJTÉS ÉS MULCSOZÁS
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.

TARTÓS KOMPOZIT 
VÁGÓASZTAL 
A 200-as sorozat gépeinek 
vágóasztala kifejezetten a 
Husqvarna számára kifejlesztett 
kompozit anyagból készült. 
Hihetetlenül tartós, könnyű, 
rozsdamentes, nem reped, nem 
horpad, és a nap sem fakítja ki. 
Egyszóval elpusztíthatatlan.

ÖSSZKERÉKHAJTÁS: A ZEGZUGOS 
HELYEKKEL SINCS PROBLÉMA
Az LC 356 AWD-t úgy tervezték, hogy a legnagyobb kihívást jelentő  
és legmegerőltetőbb kertben is helytálljon. Az összkerékhajtás és a 
vezetési teljesítmény biztosítja, hogy a meredek lejtők nem okoznak 
problémát és a kevésbé gyakran nyírt területek miatt sem kell aggódni.  
A gyors vágási sebesség, a széles vágóasztal és a 3 választható vágási 
mód csak néhány azon jellemzők közül, amelyektől más lesz a kertje.

OLAJ 
A Husqvarna összkerék-meghajtású 
gépeihez teljesen szintetikus motorolajat 
ajánlunk. Hihetetlenül stabil mind nagyon 
magas, mind alacsony hőmérsékleten. 

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

MIÉRT VÁLASSZON 
AKKUMULÁTOROS 
HUSQVARNA FŰNYÍRÓT? 
A Husqvarna akkumulátoros fűnyírói csen-
desen és hatékonyan működő gyűjtőzsákos 
fűnyírók; használatuk rendkívül egyszerű. 
Ideálisak közepes méretű pázsitokhoz, illetve 
szegélynyíráshoz ott, ahová a robotfűnyíró 
vagy a rider nem ér el. Ugyanazokkal a BLi 
akkumulátorokkal működnek, mint az összes 
kézi Husqvarna akkumulátoros termék.
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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.

100-AS SOROZAT
A Husqvarna 100-as sorozatában 
többféle fűnyírót kínálunk. Lehet 
akár akkumulátoros, akár benzines 
fűnyíró, akár a nagy teljesítmény, 
akár a kis súly, a jó irányíthatóság, 
vagy éppen valami teljesen más  
a döntő szempont. Válassza 
bármelyik termékünket, Husqvarna 
minőséget kap.

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

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

961 41 02-91

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

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

961 41 02-92

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

Honda GCV160, BioClip®, vágási szélesség: 48 cm, 
vágási magasság: 30-60 mm. Önjáró.

967 25 69-01

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

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

967 34 32-01

HUSQVARNA LB 553S e
Kemény, professzionális munkához ajánljuk. 
Nagyszerű ergonómia jellemzi. Még nedves időben 
is kiváló nyírást biztosít. Rendkívül könnyű indítás.

Honda GCV160, BioClip®, vágási szélesség 53 cm, 
vágási magasság 27–65 mm. Önjáró.

967 25 70-01 

HUSQVARNA LC 451S
Nagy teljesítményű, megbízható, kompakt fűnyíró, 
amely ideális választás profik és háztulajdonosok 
számára. Jó ergonómia és robusztus áttétel 
jellemzi.

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

967 34 31-01

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Fűnyíró azok számára, akik elsőosztályú 
teljesítményt szeretnének változtatható 
menetsebesség, állítható és lehajtható tolókeret és 
könnyedén szabályozható vágásmagasság mellett. 
LC 347VI InStart™ rendszerrel rendelkezik.

Briggs & Stratton 675IS /650EXI, Fűgyűjtés /  
BioClip® / hátsó fűkidobás, vágási szélesség:  
47 cm, vágási magasság: 20-75 mm. Kompozit 
fűnyíróház, InStart™ (LC 347VI). Önjáró, 
változtatható menetsebesség.

LC 347VI, 967 06 92-01  
LC 347V, 967 06 89-01

HUSQVARNA LC 253S
Önjáró, fűgyűjtős fűnyíró felhasználóbarát 
tulajdonságokkal, kompozit alvázzal és széles 
vágóasztallal.

Briggs & Stratton 650EXI. Fűgyűjtés/hátsó 
kidobás, vágási szélesség: 53 cm,  
vágási magasság: 20-75 mm.  
Önjáró, egy sebesség.

967 06 93-01 

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, 30 perc üzemidő a pázsit állapotától 
függően. Fűgyűjtés /hátsó fűkidobás. Vágási 
szélesség: 41 cm, vágási magasság: 25–70 mm. 
Tolható.

967 62 84-01 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC 141VLi

Önjáró fűnyíró változtatható sebességgel otthoni 
használatra. Akkumulátoros gép – nem kell  
a folyékony üzemanyaggal, sem zsinórokkal 
bajlódni. Kiváló irányíthatóság a kompakt 
vágóasztalnak köszönhetően.

25 perces üzemidő a pázsit állapotától függően. 
Fűgyűjtés/hátsó fűkidobás. Vágási szélesség:  
41 cm, vágási magasság: 25–70 cm. Önjáró.

967 09 92-01 

Akkumulátor és töltő nélkül

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.

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

961 21 00-37

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

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

961 31 00-37

HUSQVARNA LC 141C
Kényelmes fűnyíró otthoni használatra. 
Elektromos – nincs szükség folyékony 
üzemanyagra. Könnyen indítható. Kompakt 
vágóasztalának köszönhetően rendkívül jól 
irányítható.

Elektromos, 1800W. Fűgyűjtés/hátsó kidobás. 
Vágási szélesség: 41 cm, vágási magasság: 
25-75 mm. Nem önjáró.

967 09 93-01 

FŰNYÍRÓKFŰNYÍRÓK

* Dupla BLi200 akkumulátor vagy egy BLi300 akkumulátor használata esetén.

300-AS SOROZAT
Mozgékony és sok mindenre 
képes fűnyírók. Változó méretű 
pázsitokhoz és felhasználói 
stílusokhoz. A jobb eredmény és 
a könnyebb használat érdekében 
sokféle funkcióval bőven ellátott 
fűnyírók. Mindegyik a Husqvarna 
megszokott minőségét és 
teljesítményét nyújtja.

HUSQVARNA LC 247SP/ LC 247
Olyan háztulajdonosok számára, akik 
professzionális eredményeket és könnyű 
használatot szeretnének. Könnyű indítást biztosító 
automatikus szívató és tartós kompozit vágóasztal.

Briggs & Stratton 575EX/450e, Fűgyűjtés / hátsó 
kidobás, vágási szélesség: 47 cm, vágási 
magasság: 20-75 mm. Egysebességes önjáró / 
Tolható (LC 247).

LC 247SP, 967 34 54-01 
LC 247, 967 34 52-01

ÚJ

ÚJ

200-AS SOROZAT
A 47 és 53 cm-es vágóasztallal 
rendelkező 200-as sorozat 
ideális ház körüli használatra. 
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 353VI / LC 353V
Nagy kapacitású fűgyűjtős fűnyíró változtatható 
sebességgel. Az LC 353VI InStart™ rendszerrel 
rendelkezik, a könnyű indításért és leállásért.

Briggs & Stratton 675IS /650EXI, Fűgyűjtés / 
hátsó kidobás, vágási szélesség: 53 cm, vágási 
magasság 25–75 mm. Kompozit fűnyíróház. 
InStart™ (LC 353VI). Önjáró, változtatható 
menetsebesség.

LC 353VI, 967 06 95-01 
LC 353V, 967 06 94-01

HUSQVARNA LC247 Li
Kényelmes és hatékony fűnyírásra és minimális 
karbantartásra tervezett akkumulátoros fűnyíró. 
Bluetooth-kapcsolat. A mellékelt BLi akkumulátorok 
számára kialakított dupla hely hosszabb 
üzemidőt biztosít.

Akár 45 perc* üzemidő a pázsit állapotától 
függően, fűgyűjtés / hátsó fűkidobás. Vágási 
szélesség: 47 cm, vágási magasság: 25-75 mm. 
Tolható.

967 66 29-01 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC347 VLi
Önjáró akkumulátoros fűnyíró digitális 
sebességszabályozással, kényelmes és hatékony 
fűnyírásra és minimális karbantartásra tervezve. 
Bluetooth-kapcsolat. A mellékelt BLi 
akkumulátorok számára kialakított dupla hely 
hosszabb üzemidőt biztosít.

Akár 40 perc* üzemidő a pázsit állapotától 
függően, fűgyűjtés / hátsó fűkidobás. Vágási 
szélesség: 47 cm, vágási magasság: 25-75 mm. 
Önjáró, változtatható sebességű.

967 66 30-01

Akkumulátor és töltő nélkül
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AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜKALAPOSABB 

TISZTÍTÁS 
KEVESEBB  
VÍZZEL

ERŐTELJES TISZTÍTÁS
A nagy üzemi nyomású, állítható fúvókájú és intelligens 
mosószervezérléssel rendelkező Husqvarna nagynyomású 
mosóberendezések minimális vízfelhasználás mellett 
maximális tisztítási teljesítményt nyújtanak.

HATÉKONY MUNKA
A fúvókafej ergonomikus kialakítású és a forgó toldások 
megakadályozzák az extra hosszú, rugalmas, nagynyomású 
tömlő összegabalyodását. A kioldó automatikusan beindítja és 
leállítja a motort.

KÉNYELMES SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
A kompakt kialakítás, a nagyméretű kerekek és a 
hordozófogantyú segítségével a gép könnyen szállítható a 
kertben. A fúvókafej, a tömlő és a tápvezeték kényelmesen 
elhelyezhető a gépen.

NAGYFOKÚ SOKOLDALÚSÁG
A Husqvarna nagynyomású mosóberendezések használhatók 
felülettisztítókkal, kefés tömlővel, habfúvókával vagy bármilyen 
elérhető szerszámmal, amely megkönnyíti a tisztítási feladatot.

ROBUSZTUS KONSTRUKCIÓ
Valamennyi Husqvarna nagynyomású mosóberendezés kiváló 
minőségű alkatrészekből készült a hosszú élettartam 
érdekében. A nagyobb modellek felszereltségéhez tartozik az 
indukciós motor, a sárgaréz szivattyúfej és az acélborítású 
tömlő.

RUGALMAS NAGYNYOMÁSÚ TÖMLŐK
Valamennyi sorozat kiváló minőségű, rugalmas, nagynyomású 
tömlővel van felszerelve az összegabalyodás megelőzése 
érdekében. Az acéllal megerősített nagynyomású tömlőnek 
acélerősítésű gumiburkolata van, ami egyszerre biztosít 
tartósságot és rugalmasságot.

A házban és a kertben végzett valamennyi tisztítás esetében a víznek, természet 
tisztítófolyadékának hatalmas ereje van. A Husqvarna nagynyomású mosóberendezések új 
termékcsaládjával felfedezheti, hogy a víz mosási teljesítménye nehezen múlható felül, ha az 
okos mérnöki megoldásokkal és tervezéssel párosul. Az édesvízzel mindig takarékosan kell 
bánni, ezért a normál kerti tömlővel összehasonlítva a Husqvarna nagynyomású 
mosóberendezése a 80%-kal kevesebb vízzel végzi el a feladatot.

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEKNAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK
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A kioldószerkezet tökéletesen illeszkedik az 
ujjakhoz. Ez kisebb erőfeszítést (LowForce) 
és fokozott kényelmet jelent a kéz számára, 
különösen hosszan tartó használat közben.

Extra hosszú tömlő, hogy 
messzebbre elérjen és 
hatékonyan dolgozhasson

Fém szivattyú a fokozott 
megbízhatóság és hosszú 

élettartam érdekében.

Alumínium hordfogantyú

A hosszú fúvókafej 
ergonomikus munkapozíciót 
tesz lehetővé

Könnyen feltekerhető tömlődob 
a tömlő könnyű és hatékony 

tárolása érdekében

Alumínium 
teleszkópos nyél

Az indukciós motor egyesíti 
a kiváló teljesítményt és 

tartósságot

A vezeték a készüléken 
tárolható, ami meggyorsítja 
az összeállítást, és 
megakadályozza a vezeték 
összegabalyodását

A készülékhez két 
fúvóka és egy habfúvó 

van mellékelve

A kioldószerkezet 
elengedésekor az automatikus 
kikapcsoló leállítja a motort

A fúvókafej dupla elforduló funkcióval és a tömlő,  
 a fúvókafejek és a szerszámok gyorscsatlakozóval 
csatlakoztathatók a maximális hatékonyság és 
kényelem érdekében

400-AS SOROZAT
Az extra nagyméretű, minden 
funkcióval ellátott nagynyomású 
mosóberendezés a legjobb 
teljesítményt és leghosszabb 
élettartamot biztosítja. Segítségével 
elvégezhetők a legmegerőltetőbb 
tisztítási feladatok is, mint például  
a lakóautók és más nagyméretű 
járművek, a homlokzatok és  
a lakótelepek munkái.  
A nyomásszabályozás lehetővé 
teszi az optimális beállítást és a 
minimális vízfogyasztást. A géphez 
két fúvóka van tartozékként.

300-AS SOROZAT
A robusztus, hosszú élettartamú 
nagynyomású mosóberendezések 
nagy teljesítményű sorozata, 
amelyet kiváló eredményekre 
terveztek nehéz munkákhoz, 
például közepes méretű járművek és 
kőfalak tisztításához. A nagyméretű 
kerekek és a teleszkópos alumínium 
nyél megkönnyíti a szállítást.  
A készülékhez két fúvóka és egy 
habfúvó van tartozékként.

200-AS SOROZAT
Nagynyomású mosóberendezések 
sokoldalú, robusztus és céltudatos 
konstrukciójú sorozata, amely 
ideálisan használható a legtöbb 
tisztítási feladatra a házban és a 
kertben. Az elforduló fúvókaállítás 
és a gyorscsatlakozó megkönnyíti 
a használatot. A készülékhez két 
fúvóka és egy habfúvó van 
mellékelve.

100-AS SOROZAT
A nagynyomású mosóberendezések 
legkompaktabb sorozata, amelyeket 
teraszok és kerti bútorok alapvető 
tisztítására terveztek. A készüléken 
tárolható szerszámok, a tömlődob 
és a tápkábeltároló hatékonnyá 
teszi a használatot. A készülékhez 
két fúvóka és egy habfúvó van 
tartozékként.

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEKNAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK

HUSQVARNA PW 360
Valóban nagy teljesítményű nagynyomású 
mosóberendezés extra hosszú, acéllal 
megerősített, nagynyomású tömlővel. A kényelmes 
Low Force kioldószerkezet és az indukciós motor 
még megbízhatóbb teljesítményt tesz lehetővé.  
A hosszú mosószár fokozza a hatékonyságot.

Max. nyomás: 160 bar, vízáramlás: 410-500 l/h, 
2300 W, tömlő hossza: 10 m.

967 67 78-01

HUSQVARNA PW 235R
Robusztus, sokoldalú nagynyomású 
mosóberendezés pisztolyba épített 
nyomásszabályzóval, amely megkönnyíti a kívánt 
nyomás üzem közbeni beállítását. Az alumínium 
szivattyú hosszú élettartamot biztosít. 

Max. nyomás: 135 bar, vízáramlás: 350-520 l/h, 
1800 W, tömlő hossza: 8 m.

967 67 75-01

HUSQVARNA PW 125
Kompakt és könnyű nagynyomású 
mosóberendezés, amellyel ideálisan és 
kényelmesen tisztíthatók kerti bútorok és 
kerítések. 

Max. nyomás: 125 bar, vízáramlás: 320-460 l/h, 
1500 W, tömlő hossza: 7 m.

967 67 64-01

HUSQVARNA PW 460
Extra nagyméretű nagynyomású mosóberendezés 
kerámiabevonatú dugattyúkkal ellátott sárgaréz 
szivattyúfejjel a kiemelkedő tartósság és 
hosszantartó teljesítmény érdekében. Belső 
mosószertartály elülső szabályozóval.

Max. nyomás: 160 bar, vízáramlás: 570-650 l/h, 
3300 W, tömlő hossza: 15 m.

967 67 80-01

HUSQVARNA PW 350
Nehéz munkákra tervezett nagynyomású 
mosóberendezés. Low Force fogantyúval, 
indukciós motorral és hosszú mosószárral.

Max. nyomás: 150 bar, vízáramlás: 420-500 l/h, 
2100 W, tömlő hossza: 9 m.

967 67 77-01

HUSQVARNA PW 235
Robusztus, sokoldalú, többféle munkára tervezett 
nagynyomású mosóberendezés. Az alumínium 
szivattyú hosszú élettartamot biztosít.

Max. nyomás: 135 bar, vízáramlás: 350-520 l/h, 
1800 W, tömlő hossza: 8 m.

967 67 74-01

HUSQVARNA PW 450
Extra hosszú, erőteljes nagynyomású 
mosóberendezés sárgaréz szivattyúfejjel a 
hosszantartó kimagasló teljesítmény érdekében. 
Belső mosószertartály elülső szabályozóval. 

Max. nyomás: 150 bar, vízáramlás: 540–610 l/h, 
2900 W, tömlő hossza: 13 m.

967 67 79-01

HUSQVARNA PW 345C
Nehéz munkákra tervezett nagynyomású 
mosóberendezés. A gyorskioldós tápvezeték 
tároló és a gyors tömlőcsatlakozó rövidebb 
üzembe helyezési időt tesz lehetővé.

Max. nyomás: 145 bar, vízáramlás: 420-550 l/h, 
2400 W, tömlő hossza: 8 m.

967 67 76-01

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

SZERSZÁMOK

1. SC 400 FELÜLETTISZTÍTÓ

590 65 78-01

2. SC 300 FELÜLETTISZTÍTÓ

590 65 79-01

 
3. FS 300 Habfúvó 

590 66 04-01

4. FORGÓKEFE KÉSZLET 

590 66 06-01

5. JÁRMŰTISZTÍTÓ KÉSZLET 

590 66 07-01

 
6. CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLET

590 66 10-01, 15 m

 
KŐ- ÉS FATISZTÍTÓ 

590 66 12-01

 
JÁRMŰTISZTÍTÓ ÉS VIASZOLÓ

590 66 13-01

SZÖGBEN ÁLLÓ FÚVÓKAFEJ 

590 66 11-01 

SZÍVÓTÖMLŐ 

590 65 97-01

VISSZAÁRAMLÁSGÁTLÓ 

590 65 95-01

VÍZSZŰRŐ 

590 65 93-01

TEXTILERŐSÍTÉSŰ HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 

590 66 08-01, 8 m

 
ACÉLERŐSÍTÉSŰ HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 

590 66 09-01, 10 m

VÍZSZÍVÓ FÚVÓKA 

590 66 05-01

 
O-GYŰRŰ KÉSZLET 

591 10 64-01

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.
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MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNY
A nagyteljesítményű motorok nagy terhelés alatt is megbízható 
teljesítményt és kis károsanyag-kibocsátást biztosítanak.

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
A tartós és kenőcsonkkal rendelkező, levehető 
sebességváltóház sok éven át megbízható élettartamot  
és könnyű karbantartást biztosít.

KÉNYELMES MUNKA
Az ergonomikus kialakítású és puha markolatú fogantyú, 
valamint a könnyen elérhető kezelőszervek kényelmes  
munkát biztosítanak.

MÉLYMŰVELÉS VAGY 
FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS
A kapatagok az óramutató járásával ellentétes irányba 
forognak, és még megerőltető körülmények esetén is simán 
feltörik a talajt. A megoldás eredményeként a motoros kapák 
egyaránt képesek a kemény talaj mélyásására és az ágyás 
felületének előkészítésére.

HOSSZÚ ÉLETTARTAMRA KÉSZÜLT
A motoros kapák valamennyi alkatrésze kiváló minőségű és 
alapos teszten kell átesnie az optimális tartósság biztosítása 
érdekében.

NAGYFOKÚ SOKOLDALÚSÁG
A tartozékok széles választéka miatt a legtöbb motoros kapa 
sok más feladatra is használható.

A rideg bánásmódra tervezett Husqvarna motoros kapákat úgy gyártották, hogy ellenálljanak  
a sok évig tartó intenzív használatnak. Kényelmes fogantyúrendszerük és jól csoportosított 
kezelőszerveik miatt könnyű velük dolgozni, és az óramutató járásával ellentétesen  
forgó rotációs rendszer könnyen és hatékonyan feltöri a talajt.

MOTOROS KAPÁKMOTOROS KAPÁK

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜK

ÚJ TALAJ 
FELTÖRÉSE 
PILLANATOK 
ALATT
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NAGY IGÉNYBEVÉTEL
Összetömörödött talajon és 
pázsiton való használatra 
tervezve. Ezek a hajtott 
kerekekkel és ellenirányban  
forgó kapatagokkal rendelkező 
gépek nagyon hatékonyan 
törik fel a talajt.

PROFI KERTI MUNKÁKHOZ
Kisebb tájrendezési munkákra, 
például virágágyások és 
veteményesek előkészítésére 
alkalmasak. A kapatagok hajtják 
előre. E modellek szűkebb 
helyeken ideálisak, és 
tartozékokkal is felszerelhetők a 
különféle kerti feladatok számára.

MOTOROS KAPÁKMOTOROS KAPÁK

ELÜLSŐ KAPATAGGAL RENDELKEZŐ 
MOTOROS KAPÁK CÉLORIENTÁLT, KÖNNYEN 
MANŐVEREZHETŐ TALAJLAZÍTÓK
Jól használhatók a kisebb területek vagy kertek, valamint  
a sok szűk sarokkal rendelkező kertek talajának előkészítésére.  
A sokoldalú kerti feladatokkal egy elülső fogas talajlazító is 
megbirkózik. Kiegészítők hozzáadásával gereblyézhet, 
szélezhet, fellazíthatja a talajt, barázdát vághat és szánthat is. 
Munkaszélesség: 24–90 cm és művelési mélység: 15–30 cm.

HÁTSÓ KAPATAGGAL RENDELKEZŐ 
MOTOROS KAPÁK NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 
TERVEZETT, LENYŰGÖZŐ TELJESÍTMÉNYŰ 
TALAJLAZÍTÓK
A nagyobb és nyitottabb területeken a hátsó kapás talajlazító
megadja a teljesítményt az összetömörödött talaj hatékony
feltöréséhez. Ergonomikus konstrukciójának köszönhetően
a kezelése kényelmes. Az ellensúly növeli a kerekekre jutó
súlyt, és növeli az egyensúlyt a biztonságos és robusztus
működés érdekében. Munkaszélesség: 43–53 cm és
művelési mélység: 15–18 cm.

Összecsukható és
teljes mértékben
állítható fogantyúnyél

Védőlemez

Behajtható
szállítókerék

A kapatagok kiképzése  
nehéz körülmények között  

is sima működést biztosítanak

Ellensúly

Ellentétesen forgó fogak
Nyílfogazású hajtott kerekek az optimális tapadás 

érdekében

Szekvenciális 3 sebességes váltómű

Egy előremeneti és egy hátrameneti sebesség
a könnyű használat érdekében

Ergonomikus kialakítású fogantyú kényelmes  
puha markolattal és könnyen elérhető kezelőszervekkel

Kisebb felületek

Nagyfokú sokoldalúság

Könnyű használat

Nagyobb területek

Kényelmes használat

Hosszabb munkanapok

HUSQVARNA TR 530
A legnagyobb motoros kapa kert- és földtulajdo-
nosok számára. Kiváló eredmények az összetö-
mörödött talajon és idősebb pázsiton. 
Ellenirányban forgó kapatagok és nagyméretű 
kerekek.

Kohler CH 260, láncos / kézi erőátvitel, 53 cm 
munkaszélesség, munkamélység ≈ 18 cm. 

960 91 00-33

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Sokoldalú motoros kapa kerti munkákhoz.  
Kis súlyának köszönhetően könnyen kezelhető  
és szállítható. Erőteljes csigakerékhajtás.

Honda OHV GX25, csigakerekes / manuális, 
munkaszélesség: 24 cm és munkamélység  
≈ 15 cm. 

967 33 01-01

HUSQVARNA TF 435P
Nagy teljesítményű, elülső kapataggal rendelkező 
motoros kapa megbízható és könnyen indítható 
motorral. Két előremeneti és egy hátrameneti 
fokozattal. Állítható fogantyú, pneumatikus 
tengelykapcsoló és kioldó. 

Honda GX160, Subaru EP17, láncos / 
pneumatikus meghajtás, munkaszélesség: 80 cm, 
munkamélység ≈ 30 cm. 

96710 13-01 

HUSQVARNA TF 325 
Megbízható motoros kapa, minden fontos 
funkcióval. Megbízható motor és hátrameneti 
sebességfokozat. Állítható fogantyúval, 
növényvédővel.

Briggs & Stratton CR750, láncos / manuális 
meghajtás, munkaszélesség: 60 cm és 
munkamélység ≈ 30 cm.

967 10 10-01 

HOZZON KI TÖBBET A MOTOROS KAPÁKBÓL
A tartozékok széles választéka sokoldalúvá teszi a motoros kapákat, a lehetőségek szinte határtalanok.  
A kapára tartozékként szerelt mohagereblye, töltögetőeke, szélező és talajlazító segít időtakarékosan  
és minimális erőfeszítéssel előkészíteni a talajt.

MOHAGEREBLYE 
Kertje tetszetős lesz, ha a mohagereblye 
szerszámmal felszedi a mohát. A TF 434P-re,  
a TF 434-re és a T300RH-ra szerelhető.

967 99 16-15

SZÉLEZŐ
A szélező szerszámmal szélezési munkákat 
végezhet el a motoros kapával.. Gyorsabban és 
kisebb erőfeszítéssel hoz létre éles határokat.  
A T300RH-ra szerelhető.

967 99 16-30

TALAJLAZÍTÓ
Lyukakat szúr a talajba, hogy a levegő, a víz  
és a tápanyag behatolhasson. T300RH-ra 
szerelhető.

967 99 16-25 

GYOMLÁLÓ 
E különleges fejlesztésű szerszám segítségével 
hatékonyan gyomlálhatja ki az ágyásokat.

967 99 16-02 

1. BURGONYABETAKARÍTÓ EKE
Ezzel az eszközzel fáradság nélkül szedhető  
ki a burgonya a földből.

TF 536, 579 48 75-01

TF 435 / TF 435P / TF 335 / TF 325,  
579 48 71-01

2.TÖLTÖGETŐEKE
Tartozék, amely bakhátat készít, ezzel  
megvédi a burgonyát a gyomtól és a napfénytől.  
A TF 536-ra, a TF 435, TF 435P, TF 335, TF 325 és 
a TF 225 szerelhető. 

966 54 52-01

3. EKE ÉS GUMIKERÉK KÉSZLET
Teljes eke és kerék készlet, amelynek 

segít ségével átforgatható a talaj, sorok 
alakíthatók ki, és betemethető a gyom. A TF 536-
ra, a TF 434-re és a TF 334-re szerelhető.

TF 536, 967 99 57-06

TF 435 / TF 435P / TF 335, 579 48 61-01

4. GUMIKEREKEK
A kerekekkel ellátott talajmegmunkáló 2 kerekes 
traktorrá alakítható át.

TF 536, 579 48 73-01

TF 435 / TF 435P, 579 48 72-01

5. HÓTOLÓ
Erős, robusztus hótoló lap udvarok, kocsibeállók 
és egyéb területek tisztításához. TF 536, TF 435 
és TF 435P-re szerelhető.

581 82 99-01

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.
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KIMAGASLÓ MANŐVEREZŐ KÉPESSÉG
A kényelmes, kapcsolóval vezérelhető szervokormány 
lehetővé teszi a kerekek/lánctalpak független működését  
akár 180°-os fordulóban is.

TELJESÍTMÉNY MINDEN IDŐBEN
Hidrosztatikus erőátvitel – a kezelőpanelről botkormánnyal 
vezérelhető, változtatható előre-/hátramenet javítja a 
manőverező képességet és változó körülmények között  
is optimális teljesítményt nyújt.

HOSSZABB MUNKANAPOK
A fényes LED fényszórók segítségével kora reggel és késő 
este is lehet havat takarítani.

NAGYFOKÚ SOKOLDALÚSÁG
Különféle alkalmazásokra gyártunk hókotrókat. Az egyfokozatú 
rendszerrel renedelkező gépek kiválóak például a gyalogutak 
számára, míg a kétfokozatú rendszerrel rendelkezők hatékonyan 
segítenek megtisztítani a nagyobb területeket a hótól.

Függetlenül attól, milyen teljesítményre van szüksége, van olyan csúcsminőségű Husqvarna 
hómaró, amely elvégzi a munkát. A 100-as, 200-as és 300-as sorozatokat tartalmazó új 
választékunkban megtalálhatja az Ön számára szükséges teljesítményt. A 100-as sorozat 
egyfokozatú rendszert használ, amellyel mérsékelt mennyiségű, frissen esett havat lehet 
eltakarítani, míg a 200-as és a 300-as sorozat kétfokozatú rendszert alkalmaz,  
amely mélyebb, tömörebb hóval is megbirkózik.

HÓMARÓKHÓMARÓK

AMIT ÖN KAP  
– ÉS AHOGYAN  
MI TESSZÜKALACSONY 

HŐMÉRSÉKLETEN 
IS NAGY 
TELJESÍTMÉNY
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KÉTFOKOZATÚ RENDSZER 
HATÉKONY ELTAKARÍTÁS ELSŐ 
OSZTÁLYÚ EREDMÉNYEKKEL
A kétfokozatú rendszer segítségével nagy men-
nyiségű hó is hatékonyan takarítható el. A havat  
egy szállítócsiga viszi be a házba, ahonnan egy 
lapátkerék távolítja el egy kidobónyíláson keresztül. 
Ez a legjobb megoldás a nagyobb terek és 
közterületek számára.

EGYFOKOZATÚ RENDSZER  
KOMPAKT ÉS KÖNNYEN 
HASZNÁLHATÓ
A talajjal közvetlen kapcsolatban lévő többrétegű 
megerősített szállítócsiga élek nagyon hatékonyan 
felszedik a havat. Kiváló megoldás a kocsibejárók, 
személybejárók és kerti utak tisztítására.

Fűthető fogantyúk LED fényszóró

Elektromos indító

Gyorskioldós 
összehajtható 
fogantyúnyél

Dupla LED lámpák

Távolról forgatható kidobónyílás

Könnyen elérhető 
üzemanyagtartály

A gumicsigát és a talajkaparót úgy 
tervezték, hogy a tisztítás a kemény 
felületeken is optimális és kíméletes 
legyen

Hófalvágó

Állítható terelőlap

Szervokormány

Karral szabályozható terelőlap

Elektromos indítás – 
csak csatlakoztassa a 
gépet egy elektromos 
aljzathoz és egyszerűen 
egy gombnyomással 
indítsa be a motort

Nagyobb területek

Kényelmes használat

Hosszabb munkanapok

Kis méretű, szűk területek

Könnyű használat

Hosszabb munkanapok

NAGYOBB TERÜLETEK
Az ST 300-as sorozatot olyan 
háztulajdonosok számára  
fejlesztették ki, akiknek nagy 
kapacitású, robusztus és tartós 
gépre van szüksége, amellyel 
nagy területekről akár nedves 
vagy jeges hó is eltakarítható.

JÁRDA
Az ST 100-as sorozatot olyan 
háztulajdonosok számára 
fejlesztették ki, akiknek kompakt, 
könnyen használható és hatékony 
hókotróra van szükségük ahhoz, 
hogy friss havat takarítsanak el a 
garázsbeállókról és keskenyebb 
gyalogutakról.

KOCSIBEÁLLÓ
Az ST 200-as sorozatot olyan 
háztulajdonosok számára 
fejlesztették ki, akiknek nagy 
hókotrási kapacitásra van 
szükségük egy kétfokozatú 
rendszer formájában, ahhoz, 
hogy nagyméretű garázsbeállókat 
és gyalogutakat tudjanak 
megtisztítani mindenfajta hótól.

HUSQVARNA ST 230P
Olyan háztulajdonosok számára ideálisak, 
akiknek mindenfajta havat kell takarítaniuk  
a nagyméretű kocsibeállókról és gyalogutakról. 
Szervokormány és extra nagyméretű kerekek  
a könnyű használat érdekében.

Husqvarna motor, dörzstárcsás erőátvitel, 
munkaszélesség: 76 cm, szervokormány.

961 91 00-90

HUSQVARNA ST 131
A friss, 5–20 cm mély hóban kocsibeállókon és 
gyalogutakon való alkalmi használatra szánt  
ST 131 kompakt, kíméletes a felületekhez és 
könnyen indítható. 

Husqvarna motor, csigakerékhajtás, 
munkaszélesség: 53 cm.

961 81 00-13

HUSQVARNA ST 327PT
Olyan földtulajdonosok számára, akiknek nagy-
kapacitású, robusztus és kimagasló tapadással 
rendelkező hómaróra van szükségük. Valamennyi 
hóviszonyhoz; munkamélység 15–60 cm.

Husqvarna motor, hidrosztatikus erőátvitel, 
munkaszélesség: 68 cm, lánctalp, 
szervokormány.

961 91 00-84

HUSQVARNA ST 224
Ez a keskenyebb munkaszélességű hómaró  
olyan háztulajdonosok számára ideális, akiknek 
mindenfajta havat kell takarítaniuk a nagyméretű 
kocsibeállókról és gyalogutakról. 

Husqvarna motor, dörzstárcsás erőátvitel, 
munkaszélesség: 61 cm.

961 91 00-87

MAXIMÁLIS 
KÉNYELEMRE  
ÉS HASZNÁL-
HATÓSÁGRA 
TERVEZVE
A fogantyúkat és a kezelős-
zerveket a maximális kényelmet 
és használhatóságot szem előtt 
tartva tervezték, ami zökkenő-
mentes és hatékony tisztítást  
tesz lehetővé.

A SZERVOKORMÁNY  
MEGKÖNNYÍTI A MANŐVEREZÉST
A szervokormány rendkívüli mértékben megkönnyíti a nagyobb  
hókotrók irányítását. A munka hatékonyabb, szórakoztatóbb és kevésbé 
megerőltető. Ha a kocsibeálló vagy a gyalogút tiszításához gyakran kell 
fordulni, akkor mindenképpen vegye fontolóra, hogy ezzel a funkcióval 
rendelkező hókotróba fektet be. A szervokormány a Husqvarna  
ST 227P-től kezdve szériatartozék.

HÓMARÓKHÓMARÓK

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.
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MAXIMÁLIS  
BIZTONSÁGOT NYÚJT  
– A TELJESÍTMÉNYSZINTTŐL 
FÜGGETLENÜL

A jó védőruhának ellen kell állnia a megerőltető körülményeknek és biztosítaniuk  
kell a kívánt védelmet. Ezért kizárólag kiváló minőségű anyagokat használunk. Az egyes 
munkák követelményei eltérőek. A védőruháink tervezése során figyelembe vettünk 
mindenfajta munkát. Valójában a védőruháink kiterjedt termékcsaládja  
a legújabb innovációkat kínálja tervezés és anyaghasználat terén, és olyan szintű védelmet 
és kényelmet nyújt, amire szüksége van a munka elvégzéséhez.

VÉDŐFELSZERELÉSEKVÉDŐFELSZERELÉSEK

FUNCTIONALTECHNICAL EXTREME CLASSICTECHNICAL

A sötét részek jelzik a védőanyaggal ellátott területeket.

VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT TERÜLETEK
'A' MODELL 'C' MODELL

RÉTEGES BIZTONSÁG
A védőruházat speciális anyaga kevesebb  
rétegből áll, hogy még kisebb súlyú legyen,  
de ugyanazt a védelmet nyújtsa. Az anyag és 
 a réteges konstrukció hosszú szálakból áll,  
amelyek beakadnak a láncba.

EGYÉRTELMŰ VÉDELMI SZINTEK
A személyes védőfelszerelések besorolása attól függ, 
hogy mennyire tudja megállítani a különböző sebességű 
láncot 0. osztály (16 m/s), 1. osztály (20 m/s), 2. osztály 
(24 m/s) és 3. osztály (28 m/s). A vizsgálatokat és 
jóváhagyásokat európai (CE) és nemzetközi (ISO) 
szabványoknak megfelelően végezték el.

MAGABIZTOS VÉDELEM 
RENDSZERES BEVIZSGÁLÁSSAL
Az erdészeti munkákhoz használt védőruhán 
szerepelnie kell a CE-jelölésnek. Az EuroTest® 
jelzés azt mutatja, hogy a véletlenszerűen 
kiválasztott termékeket rendszeresen bevizsgálja 
egy akkreditált intézet.

Eleje Hátulja Eleje Hátulja
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VÉDŐRUHÁZAT A MAXIMÁLIS 
TELJESÍTMÉNYÉRT
A Husqvarna Technical Extreme termékcsaládba a professzionális munkaruháink tartoznak. Azoknak 
fejlesztettük ki, akik könnyű, kényelmes, lélegző védőruházatot szeretnének hordani szélsőséges 
körülmények között. Az előre meghajlított térdek és ujjak, a testhezálló szabás, a tartós, rugalmas anyag,  
a megerősített részek, valamint az intelligens, a feladatnak megfelelő kialakítás mind az egész napos 
munkavégzés kényelmét szolgálja. Minden nap.

TECH-KNEE TÉRDVÉDŐ TECHNOLÓGIA 
KIEMELKEDŐ VÉDELEM ÉS MOBILITÁS
HOZZÁADOTT VÉDŐRÉTEGEK A Tech-Knee kiváló vágásvédelmet nyújt  
a hosszú szálakból álló rétegeknek köszönhetően. Ezzel javul a biztonság, 
különösen azokban a helyzetekben, amikor a nadrág szorosan a térdre 
feszül. 

ELŐRE MEGHAJLÍTOTT ANYAG A térdrész egészét, a vágásvédelemmel 
ellátott résszel együtt, előre meghajlították, hogy minden helyzetben 
tökéletesen illeszkedjen. 

VÍZTASZÍTÓ A térdrész bélése vízálló, a külső rétege pedig víztaszító 
anyagból készült, hogy a vágásvédelemmel ellátott rétegek szárazon 
maradjanak. Így még nedves időben is komfortos a munkavégzés.

KIVÁLÓ SZELLŐZÉS
A mellrésznél és a hát alsó részén található szellő-
zőrések megfelelő testhőmérsékletet biztosítanak. 
A hónaljban és a szárak hátsó részén található cipzá-
rakkal igény szerint szabályozható a légáramlás.

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS
A ruhákat testéhez igazíthatja a csukló- és boka-
részénél található tépőzárak segítségével, és  
a derékrésznél valamint a kabátok alsó szegé-
lyében rugalmas húzózsinórok használatával.

ZSEB A MOBILTELEFONNAK
A mellrészen található, belülről párnázott 
zsebekben biztonságosan tárolható a mobil-
telefon, amely így mindig könnyen elérhető.

A NADRÁG A HELYÉN MARAD
Akassza be a nadrág alján található kampót  
a cipőfűzőbe, hogy a nadrágszár szorosan  
a helyén maradjon.

NADRÁGTARTÓ
A nadrágokhoz nadrágtartó is tartozik, hogy 
egész nap biztonságos és kényelmes viselet 
maradjon.

KABÁT, TECHNICAL EXTREME 
Hosszú munkaórákra tervezve, a legnagyobb 
kihívást jelentő munkahelyekre. A könnyű, 
lélegző anyagok és az előre meghajlított könyö-
krész gondoskodik a szabad mozgásról, míg  
a mellrésznél és a hát alsó részén található 
szellőzőrések hatékonyan hűtenek munkavégzés 
közben. Jól látható anyagokból és fényvisszaverő 
csíkok felhasználásával készült.

582 33 10-xx, méret S–XXL 

582 34 07-xx, női méret XS–M

VÉDŐNADRÁG, TECHNICAL EXTREME
Professzionális felhasználók számára tervezett 
prémium kategóriás védőruházat. Az okosan 
felhasznált fényvisszaverő anyagok, valamint  
a könnyű, rugalmas, megerősített szövetek  
tartós védelmet nyújtanak az egész napos 
munkavégzés során. A modern testhezálló szabás 
kiemelkedő kényelmet és mozgásszabadságot 
biztosít az állítható deréknak, az előre meghaj-
lított térdrésznek és a szellőzőnyílásoknak 
köszönhetően. Megfelel az EN 381 szabványnak: 
1. osztály (20 m/s). Méret XS–XXL.

582 34 08-XX

TECHNICAL EXTREME

KÖNNYEN ELÉRHETŐ ZSEBEK
A kabátnak két zsebe van a mellkason, egy az 
ujján, és van egy kifejezetten elsősegélykészlet 
számára szolgáló zsebe. A nadrágokon két zseb 
található elöl, kettő hátul, valamint van egy zseb a 
szárán és egy cipzáras vonalzózsebe.
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VÉDŐRUHÁZAT A PROFI 
TELJESÍTMÉNYÉRT
A Husqvarna Technical védőruháit úgy tervezték, hogy egész nap és minden nap a teljesítményt 
szolgálja. A feladatra optimalizált kivitellel egyesített modern stílus, a tartós, mégis könnyű anyagok,  
a megerősített területek, az előre meghajlított térd- és könyökrész mind ellenállóvá, tartóssá teszik  
a teljesítmény szolgálatába állított ruhákat. Jól mutat, de még jobban teljesít.

KIVÁLÓ SZELLŐZÉS
A mellrésznél és a hát alsó részén található 
szellőzőrések jó hűtést biztosítanak. A hónaljban 
és a szárak hátsó részén található cipzárakkal 
igény szerint szabályozható a légáramlat.

ELŐRE MEGHAJLÍTOTT TÉRDRÉSZ
A térdeknél a nadrágokat előre meghajlították a 
szabad, mégis biztonságos mozgás érdekében.

SZÜKSÉG SZERINTI MEGERŐSÍTÉS
A térd,- könyök-, boka- és csuklórészeket 
megerősítették, hogy bírják a terhelést, és  
a ruházat tartósabb legyen.

KÖNNYEN ELÉRHETŐ ZSEBEK
A kabát mellrészén kettő zseb található, az 
elsősegély-zseb mellett. A nadrágokon két elülső 
és két farzseb található az oldalzseb és a dupla 
vonalzózseb mellett.

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS
A ruhákat testéhez igazíthatja a derékban  
és a kabátok aljában található rugalmas 
húzózsinórok használatával.

KÉNYELMESEN RUGALMAS
A megfelelő helyeken a ruházat stretch  
anyagból készült, ami szabadabb mozgást, 
nagyobb biztonságot és kényelmet nyújt.

TECHNICAL

VÉDŐNADRÁG, TECHNICAL C
Fakitermelőkre tervezve, akik az egész napot 
kinn töltik a fák között. Modern, feladatközpontú 
szabás és teljes vágásvédelem a biztonságos, 
kényelmes és hatékony munkavégzésért. Könnyű, 
négy irányban nyúló stretch anyagok, és okos, 
kényelmi tulajdonságok – például az előre 
meghajlított térdrész – segítenek a 
termelékenység növelésében. Megfelel az EN 
381 szabványnak: 1. osztály (20 m/s). kivitel: C, 
S–XXL méretben kapható.

582 34 12-xx

KABÁT, TECHNICAL 
Erős, mégis könnyű anyagok felhasználásával 
készült, szabása a feladatokhoz illeszkedik, 
ideális mindennapos erdészeti munkavégzéshez. 
A négy irányba nyúló műszálas stretch anyag 
szabása jól illeszkedik, kényelmes mozgást 
biztosít, és ergonomikus. A mellrésznél és a hát 
alsó részén található szellőzőrések a komfortos 
munkavégzést szolgálják. S–XXL méretben 
kapható. 582 33 21-xx

ARBOR KABÁT, TECHNICAL 
Erős anyagok munkavégzésre szabva, 
vágásvédelemmel ellátva a mindennapos 
erdészeti munkavégzéshez. A két irányba nyúló 
műszálas stretch anyag szabása jól illeszkedik,  
a könyök és a csukló közti részt megerősítették. 
Kényelmes mozgást biztosít, mégis erős és tartós, 
még egész napos munkavégzés alatt is. Megfelel 
az EN381szabványnak. 1. osztály.  
S–XL méretben kapható.

582 33 22-xx

VENT KABÁT, TECHNICAL
Mindennapos, kevésbé hideg napokon végzett 
erdészeti munkákra tervezve. Eleje, válla és ujjai 
mikropolár anyagból készültek, az oldalsó és 
hátsó részen pedig kötött poláranyag 
gondoskodik a megfelelő szellőzésről.  
S–XXL méretben kapható.

582 33 43-xx

LÁTHATÓSÁGI KABÁT, TECHNICAL
Erős, mégis könnyű anyagok felhasználásával 
készült, szabása a feladatokhoz illeszkedik, 
ideális azokhoz a mindennapos erdészeti 
feladatokhoz, ahol a jól láthatóság fontos. 
Megfelel az EN ISO20471 szabványnak,  
3. osztály, Könnyű, két irányba nyúló műszálas 
stretch anyagból készült jól illeszkedő szabással. 
S–XXL méretben kapható.

582 34 11-xx

TECHNICAL ROBUST VÉDŐNADRÁG
Az erdőben végzett hosszú, nehéz munkaórákra 
tervezve. Tiszta design a legmagasabb fokú 
tartósság érdekében, Dyneema® szövet elöl és 
megerősítések Aramide stretchből a sliccnél és 
Cordura® szövetből a boka körül. A boka körüli 
kullancsvédelem és a hátsó stretch anyag 
kényelmet és termelékenységet biztosít, így Ön 
minden munkamenetből többet tud kihozni. 
Teljesíti az MSZ EN 381 szabvány 1. osztályának 
követelményeit (20 m/s). Méret: S–XXL.

582 33 44-xx

TECHNICAL LÁTHATÓSÁGI MUNKAPÓLÓ / 
TECHNICAL MUNKAPÓLÓ
Könnyű és hűvös ruhák elöl cipzárral, hátul 
hosszabbítással és könnyen elérhető, cipzáras 
elülső zsebekkel. Elvezeti a nedvességet a testtől 
és gyorsan szárad, így hűvösen és szárazon tartja 
Önt. A láthatósági póló bevizsgálása és 
jóváhagyása az MSZ EN ISO 20471 szabvány 2 
szabványnak megfelelően történt.  
Méret: S–XXXL.

Rövid ujjú, láthatósági, 501 72 05-XX 
Rövid ujjú, 501 71 59-xx  
Hosszú ujjú, 501 72 03-xx 

ÚJ

VÉDŐNADRÁG, TECHNICAL
Egész napos, mindennapos erdészeti 
munkavégzéshez. Tartós kivitel Aramide és 
Cordura® megerősítésekkel. Könnyű, stretch 
anyagok és testhezálló szabás kényelmessé 
teszi. Az előre meghajlított térdek, a szellőző 
zsebek és cipzárak minden időben segítik a 
hatékony munkavégzést. Megfelel az EN 381 
szabványnak: 1. osztály (20 m/s). S–XXL 
méretben kapható.

Derék, 582 33 35-xx  
+7 cm-es szárakkal is kapható (S–XL) 
-5 cm-es szárakkal is kapható (S–XXL)

Ácsnadrág, 582 33 36-xx  
-7 cm-es szárakkal is kapható (S–XL)
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VÉDŐRUHÁZAT A FUNKCIONALITÁSÉRT  
ÉS TELJESÍTMÉNYÉRT
A Husqvarna Functional termékcsalád tagjai megbízhatóan teljesítenek az erdei munkavégzés során. Az erős, 
ellenálló anyagok, a hatékony szellőzés és az okos szabás mind megkönnyíti a feladatok elvégzését. Ezekben  
a ruhákban szabadon, kényelmesen mozoghat, így a munkát semmi sem zavarja.

KIVÁLÓ SZELLŐZÉS
A mellrészen található nyílások jó szellőzést 
biztosítanak. A hónaljban és a szárak hátulján 
található cipzárakkal igény szerint megoldható 
a szellőztetés.

TARTÓSRA TERVEZVE
A nadrágszárban belül található párnázott 
védőréteg alja plusz megerősítést kapott, amely 
védi a vágásvédelemmel ellátott részt a kopástól 
és még tartósabbá teszi.

KEMÉNY MUNKÁKRA TERVEZVE
A könyök- és csuklórészek, valamint a szárak 
eleje Cordura anyagból készült, a nadrágok alját 
pedig megerősítették, hogy bírják a kemény 
munkát.

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS
A derékba fűzött rugalmas húzózsinórral 
egyszerűen szűkíthető vagy bővíthető a kabát  
a tökéletes illeszkedés érdekében.

FUNCTIONAL

KABÁT, FUNCTIONAL
Könnyű viselet kevésbé megterhelő erdei 
munkákhoz. Minőségi anyagból készült,  
a csuklórésznél Cordura® megerősítéssel. 
Többféleképpen állítható a tökéletes illeszkedés 
érdekében. A kényelemről és biztonságról 
cipzáras szellőzők és fényvisszaverő csíkok 
gondoskodnak. S–XXL méretben kapható.

582 33 14-xx

VÉDŐNADRÁG, FUNCTIONAL
Minőségi, tartós anyagokból készült Cordura® 
megerősítésekkel. Könnyű viselet kevésbé 
megterhelő erdei munkákhoz. A minőségi rögzítő 
elemek gondoskodnak a megfelelő illeszkedésről, 
míg a biztonságért, teljesítményért és kényelemért 
a cipzáras szellőzők, a vonalzózseb, a fényvis-
sza verő csíkok és a megerősített térd- és bokarész 
felel. Megfelel az EN 381 szabványnak. 1. osztály 
(20 m/s). Méret: 46–62

Derék, 582 33 17-xx 

Ácsnadrág, 582 33 20-xx

VÉDŐNADRÁG, FUNCTIONAL 2. OSZTÁLY
Továbbfejlesztett vágásvédelemmel, mégis 
könnyű viselet kevésbé megterhelő erdei 
munkákhoz. Minőségi anyagokból készült 
Cordura® megerősítésekkel. A minőségi rögzítő 
elemek gondoskodnak a megfelelő illeszkedésről, 
míg a biztonságért, teljesítményért és kényelemért 
a cipzáras szellőzők, a vonalzózseb, a fényvis-
szaverő csíkok, valamint a térd-, a bokarész és a 
szárak alsó részének megerősítése felel. Megfelel 
az EN 381 szabványnak. 2. osztály (24 m/s). 
Méret: 46–62

582 33 19-xx

HUSQVARNA AKTÍV TISZTÍTÓ
A védőruhákat rendszeres időközönként  
mosni kell, hogy használhatók maradjanak. 
Mivel foszfátmentesek és biológiailag 
lebomlók, környezetvédelmi szempontból 
megfelelőnek minősülnek. Használható 
fűrészláncok, kerti gépek, légszűrők  
stb. tisztítására is.

583 87 69-01

HUSQVARNA NADRÁGTARTÓ
Állítható hosszúságú, extra széles pántok. 

Bőrpántok, 505 61 85-10

Erős fémkapcsok, 505 61 85-00

MUNKAING
Puha és kényelmes munkaing, amely szabad 
mozgást tesz lehetővé. Az új, tetszetős 
Husqvarna színek munkára és szabadidőre  
is alkalmasak. 100 %-ban beavatott pamut.  
Méret: S–XXL.

578 78 57-xx

MINDIG 
GONDOSKODJON  
A FELSZERELÉSÉRŐL 
Rendszeresen ellenőrizze védőru-
házata épségét és tisztaságát, hogy 
az mindig ugyanolyan szintű vé-
delmet nyújthasson. Ez vonatkozik 
minden ruhaneműre, ideértve a kesz-
tyűket és sisakokat is. A megrongá-
lódott felszerelést cserélje le. Mindig 
olvassa el a címkéket és a tanácsokat 
tartalmazó felhasználói útmutatókat, 
mielőtt használni kezdené a termé-
keinket.
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VÉDELMET NYÚJTÓ RUHÁZAT  
A HUSQVARNA-TÓL
A Husqvarna Classic termékcsalád ruhadarabjai alkalmi kültéri munkavégzéshez tökéletes viseletet biztosítanak.  
A felhasználóközpontú tervezés a Husqvarna-tól elvárt minőséget és megbízhatóságot nyújtja. A minőségi 
anyagok és az okos szabás megbízható, jóváhagyott védelemmel és kényelmi funkciókkal gondoskodik  
a magabiztos munkavégzésről.

MEGFELELŐ TESTHŐMÉRSÉKLET
A kabáton elöl végigfutó cipzár és hátul szellőző 
nyílások találhatók. A szár hátsó részén található 
cipzáras szellőzőkkel állítható a levegő áramlása.

A VÉDELEM VÉDELME
A vágásvédelmet nyújtó párnázat a fűrészpor 
ellen takarással van ellátva, hogy a hosszú 
szálakból álló rétegek teljesítménye ne romoljon.

CIPZÁRAS ZSEBEK
A kabát elején két, könnyen elérhető cipzáras 
zseb és egy mellzseb található a személyes 
holmik tárolására.

TARTÓSRA TERVEZVE
A nadrágszárban belül található párnázott 
védőréteg alja plusz megerősítést kapott, amely 
védi a vágásvédelemmel ellátott részt a kopástól 
és még tartósabbá teszi.CLASSIC

MILYEN VÉDŐFELSZERELÉSRE  
VAN SZÜKSÉG A LÁNCFŰRÉSZ 
HASZNÁLATÁHOZ?
Soha ne használja a láncfűrészt megfelelő védelemmel ellátott nadrág  
és csizma, arcvédős sisak, fülvédő és védőkesztyű nélkül. A fenti minimális 
szint fölött a Husqvarna láthatósági kabát viselését javasolja. Legyen Önnél 
elsősegély- felszerelés és lehetőleg mobiltelefon is.

KABÁT, CLASSIC
Stílusos viselet kültéren végzett alkalmi mun-
kákhoz, például tűzifa aprításához. Minőségi 
poliészter/erős pamut anyagból, élénk narancsszínű 
betétekkel és fényvisszaverő logókkal, valamint 
két elülső és egy mellzsebbel, hogy kényelmes  
és biztonságos legyen a munka. S–XXL  
méretben kapható.

582 33 51-xx

LÁTHATÓSÁGI KABÁT, CLASSIC
Kényelmes szabás alkalmankénti erdei és  
egyéb kültéri munkákhoz. Minőségi poliészter/
erős pamut anyagból, mellzsebbel ellátva.  
A láthatóságot az EN ISO 20471 szabványnak 
megfelelőre tesztelték. Megfelel a 3. osztály  
(a legmagasabb szint) követelményeinek, 
így nem csak erdőben, de útmenti munkákhoz  
is használható. S–XXXL méretben kapható.

582 33 70-xx

NADRÁGVÉDŐ, CLASSIC
A gyorsan és egyszerűen fel- és levehető 
nadrágvédő az alkalmi láncfűrészhasználók 
számára nyújtja a Husqvarna-tól elvárt, meg-
bízható védelmet és kényelmet. Erős poliészterből/ 
pamutból készült, hátul végigfutó cipzárral.  
A vágásvédelmet nyújtó párnázat alját belül 
megerősítették, hogy a bakancs koptatásának 
ellenálljon. Megfelel az EN 381 szabványnak:  
1. osztály (20 m/s). Egy méret.

582 33 66-01

VÉDŐNADRÁG, CLASSIC, BEVEZETŐ SZINT
Megbízható teljesítmény megfizethető áron. 
Tűzifa aprításához és egyéb, alkalmanként 
végzett kültéri munkákhoz. Elöl két zseb,  
a szárak hátulján cipzáras szellőzők 
gondoskodnak a kényelemről. Vágásvédelem  
az EN381 szabványnak megfelelően.  
1. osztály 'A' szabás. Méret: 44–58.

582 33 63-xx

VÉDŐNADRÁG, CLASSIC
Megbízható védelem az alkalmi láncfűrész-
használók számára tűzifaaprítás és egyéb kültéri 
munka közben. Erős poliészterből/pamutból 
készült. A vágásvédelmet nyújtó párnázat alját 
belül megerősítették, hogy a bakancs koptatásának 
ellenálljon. Megfelel az EN 381 szabványnak:  
1. osztály (20 m/s). Méret: 44 – 64

Derék, 582 33 58-xx  
-5 cm-es szárral is kapható (44–64)

Ácsnadrág, 582 33 64-xx
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ESŐKABÁT
Vízhatlan nyújtható anyagból készül, varrott és 
hegesztett illesztésekkel. A mellen, a háton és az 
ujjakon megerősített résszel rendelkezik a jobb 
szellőzés érdekében. A mege rősített rész alatt 
hálós betét található. A kabát tépőzáras kord-
bársony gallérral, különösen hosszú ujjakkal és 
esővíz elvezető, meghosszabbított hátrésszel 
rendelkezik. A mellzsebet és a hosszú elülső 
cipzárt patentekkel zárható borítás védi.  
Méret S–XL. 523 07 92-xx

ESŐNADRÁG
Vízhatlan nyújtható anyagból készült esőnadrág 
varrott és hegesztett illesztésekkel. A szárak 
végén cipzárral, ami megkönnyíti a nadrág 
viselését a csizma fölött. A felső részén 10 cm 
szélesen hálós anyag van, ami jó szellőzést 
biztosít, a dereka pedig gumírozott és 
húzózsinóros. Méret S–XL.

523 08 05-xx

VÍZHATLAN UJJAS HÁTVÉDŐ
Hátvédő hosszú hátrésszel, varrott és hegesztett 
illesztésekkel, elöl állítható patentos zárással.  
A különösen hosszú ujjak patentgombokkal 
záródnak. Hosszú hátrész esőelvezetővel.  
Egy méret.

505 63 16-10

VÍZHATLAN NADRÁGVÉDŐ
A nadrágvédőt úgy tervezték, hogy övhöz  
vagy szerszámövhöz lehessen erősíteni. Három 
különböző hosszban állítható gombolással.  
Egy méret.

505 63 26-10

MIKROPOLÁR KABÁT/MELLÉNY
100% poliészterből készült, 4 irányban nyújtható 
kényelmes mikropolár kabát/mellény, és amely 
csak 6% nedvességet szív fel. Elől teljes 
hosszúságú cipzárral, egy mellzsebbel és  
két cipzáras zsebbel. Méret S-XL.

577 25 65-xx

577 25 66-xx

SOFT SHELL KABÁT
Szél- és víztaszító, puha köpenyű kabát 
kényelmes és nyújtható membránnal és puha 
polár béléssel. Tökéletes viselet változatos 
időjárási körülmé nyek között is. Viselheti ruha 
fölött vagy önállóan. Cordura® erősítés a 
vállrészen, az ujjak hátol dalán és az oldalakon. 
Az ujjak előre hajlítottak a fokozott kényelem  
és könnyebb mozgás érde kében. Állítható  
alsó részek és tépőzárak az ujjak végén.  
Négy cipzáras zseb elöl és két belső zseb.  
Méret: S–XL.

577 25 30-xx

TERMO MELLÉNY
A termo mellény 100% víztaszító poliészterből 
készült polár béléssel. Kabát vagy kardigán fölött 
viselhető, hogy melegen tartson anélkül, hogy 
korlátozna a mozgásban. Négy cipzáras elülső 
zseb. Meghosszabbított hátrész, a csukló és  
a hát alja állítható és gumírozott. A gallér magas 
és szorosan záródik. Méret: M–XXL.

577 25 29-xx

EGYRÉTEGŰ ALSÓRUHA
100%-os keresztkötésű poliészter anyag,  
mind fonott, mind texturált poliésztert tartalmaz. 
Speciális összetételének és kialakításának 
köszönhetően a szövet eltávolítja a nedvességet 
a bőrtől a következő réteg ruháig, jó szellőzést 
biztosít, amitől kényelmessé válik a mindennapi 
munka. Méret: 46-58. 

Felsőrész, 544 96 41-xx

Hosszú alsórész, 544 96 42-xx

SZELLŐZÉS
A hónaljban elhelyezett cipzáras 
szellőzőokkel jobban szabályozható  
a testhőmérséklet.

FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS
Valamennyi esőruhát úgy tervezték, 
hogy akadálytalanul lehessen benne 
mozogni. A kabátok meghosszabbított 
hátrésszel rendelkeznek, az esővíz 
elvezetése céljából.

VÉDŐANYAG
A szárak elején és oldalán víztaszító 
anyag található, és párnázat véd 
például a szóródó kavics ellen.

VÍZHATLAN
Nyújtható anyagból készült soft shell, 
puha köpenyű ruhák száraz és rugalmas 
munkanapokat garantálnak.

KIFEJEZETTEN TISZTÍTÁSI ÉS KERTI MUNKÁKRA TERVEZVE
A munkaidő alatt hosszú órákon át viselt heveder fűkaszával vagy szegélyvágóval együtt különleges 
igényeket támaszt a ruházattal szemben, hogy az kényelmes és funkcionális legyen. Praktikus részletek 
a megfelelő helyeken, mint a párnázatok, cipzáras zsebek éppolyan fontosak mint a kényelmes bélés 
és varrások, szellőző cipzárak és tartós védelem a szóródó anyagok ellen. 

MARADJON SZÁRAZ NEDVES IDŐBEN IS
A kiváló minőségű esővédő ruháink a probléma számos területét lefedik, és változatos kivitelben kaphatók, 
amelyek sokféle munkakörülménynek megfelelnek. Könnyű és kényelmes, vízhatlan és derékig érő 
kabátok, valamint csípőt és combot takaró modellek jó szellőzéssel és praktikus pattintós rögzítéssel.

KABÁT FUKASZÁHOZ, TECHNICAL
Kifejezetten hosszú ideig, hevederrel végzett 
munkára tervezett kabát. Zseb a vállat 
tehermentesítő extra párnáknak. A zsebek 
könnyen elérhetők a heveder viselése közben  
is. A nagy igénybevételnek kitett felületek 
megerősítése növeli a tartósságot és az 
élettartamot. Szellőző cipzár a hónaljban és  
a hátul szellőző megerősített rész kényelmes 
hőmérsékletet biztosít. Ergonomikus, speciális 
kialakítású könyökrész. Méret: S–XXL

580 68 82-xx

NADRÁG FŰKASZÁHOZ, TECHNICAL
Kifejezetten fűkaszálóval hosszan tartó munkára 
tervezett nadrág. Zseb a csípőt tehermentesítő extra 
párnáknak. Víztaszító anyag elöl és oldalt a lábszáron, 
párnázott védőrésszel a kavicsfelverődés ellen.  
A felületkezelt szövetről egyszerűen csak letörölhető  
a nedves fű. A nagy igénybevételnek kitett felületek 
megerősítése növeli a tartósságot és az élettartamot.  
A szárakon hátul elhelyezett szellőző cipzárak kényelmes 
szinten tartják a hőmérsékletet. Ergonomikus,  speciális 
kialakítású térdek. Méret: 46–60.

580 68 81-xx

TECHNICAL KABÁT GORE-TEX®-SZEL  
MINDEN IDŐJÁRÁSRA
Kiváló minőségű kabát extra megerősítésekkel az 
igénybevételnek kitett területeken. A Gore-Tex®, a szellőző 
cipzárak és a nyitott vállrész segít megtartani a kényelmes 
testhőmérsékletet munka közben. Tisztítófűrésszel végzett 
munkákra nem ajánlott. Méret: S–L.

580 68 80-xx

TECHNICAL NADRÁG GORE-TEX®-SZEL  
MINDEN IDŐJÁRÁSRA
A gondosan kialakított, kiváló minőségű, Gore-Tex®-szel 
ellátott nadrágok folyamatos védelmet nyújtanak az eső és 
a szél ellen, és közben biztosítják a megfelelő lélegzést is. 
A lábak megerősítései és a testhezálló térdek segítenek 
megbirkózni a megerőltető tereppel és munkával. 
Tisztítófűrésszel végzett munkákra nem ajánlott. Méret: S–L.

580 68 79-xx

NEDVES ÉS SZELES IDŐBEN SEMMI SEM 
MÚLJA FELÜL A GORE-TEX® RÉTEGET
Az időjárástól függetlenül szárazon és kényelmesen melegen tart, feltétlenül 
szükség van rá kültéri munkavégzéskor. A kiváló minőségű esővédő ruháink a 
probléma valamennyi területét lefedik, és változatos kivitelben és (a Gore-Tex® 
réteget is ideértve) anyagban kaphatók, amelyek megfelelnek a különböző 
munkakörülménynek.
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VÉDŐCSIZMA, FUNCTIONAL 24
Védőcsizma, amely mindennap szárazon, 
biztonságosan és munkára készen tartja a lábát. 
Jellemzői közé tartozik a lábujjvédő acélbetét,  
a vágásvédelem, a bokavédelem, a bordázott 
sarokrész, valamint a csúszásmentes és szögek 
számára előkészített talp. A csizmák kifejlesztése 
és tesztelése a professzionális felhasználókkal 
szoros együttműködésben történt. Méret 37 – 47.

573 95 58-xx

BŐRBAKANCS VÁGÁSVÉDELEMMEL, 
FUNCTIONAL 20
Fokozott tartósság, kényelem és stabilitás. A bőr 
csizma megfelelő stabilitást biztosít és pontosan 
illeszkedik. Poliuretánnal kezelt bőrből készült. 
Tartós és vízhatlan poliuretán talp, a belső talp 
ütéstompító Ergothan anyagból készül, amely 
megelőzi a túlterhelés okozta sérüléseket.  
Méret 39 – 47.

577 86 00-xx

VÉDŐBAKANCS, TECHNCAL
Kiváló minőségű vízhatlan bőr /nejlonháló  
anyagból a parkban, kertben végzett hosszú 
munkanapokra vagy szabadidőre. A Sympatex 
membrán 100%-osan vízhatlanná teszi a 
csizmát. A csizma elülső része extra gumi-
védelemmel van ellátva. Felhúzást segítő  
fül a sarkon és a nyelven. Méret 36 – 47.

575 35 47-xx

VÉDŐCSIZMA, FUNCTIONAL 28
Kényelmes, kézzel készült csizma vágásvéde-
lemmel a hosszú munkanapokra és mindenfajta 
időjárásra. Különlegesen megerősített felsőrész 
acélbetétes orral és megerősítéssel a talp körül.  
A talpra szögek szerelhetők. A saroksapka 
segítségével a csizma könnyen fel- és levehető.  
Méret 37 – 50.

573 95 59-xx

BŐRBAKANCS, CLASSIC 20
Robusztus, mégis könnyű és kényelmes 
bőrcsizma, mikroszálas megerősítésekkel és 
poliészterhálós béléssel. Vágásvédelem 20 m/s 
sebességig. Védő átfedés a hosszabb élettartam 
érdekében. A megerősített alsó részek és sarok 
melletti területek miatt jól ellenáll a kopásnak,  
és stabilitást biztosít a bokának és a lábfejnek.  
A kivehető talpbélés mosható. Méret 39 – 47.

586 44 71-xx

BŐRBAKANCS VÁGÁSVÉDELEMMEL, 
TECHNICAL 24
A kényelemről új sarok kiképzés, stabilabb felső 
rész és puhább felső gondoskodik, a stabilitást  
az új, jobban tapadó talp garantálja. A Sympatex 
jó légáteresztő képességű és 100%-osan 
 vízhatlan anyag. A boka körül, a saroknál és a 
 lábszár körül párnázott kiképzés, acélbetétes 
orral. A bakancs alsó része extra gumivéde-
lemmel van ellátva. Méret 36 – 48.

578 78 56-xx

KÖNNYŰ KESZTYŰ, CLASSIC
Kézreálló, kényelmes kesztyű. Vízálló kecskebőr 
tenyér és jersey szövet kézfej. Különféle 
munkákra alkalmas. Méret 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx

VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT  
TECHNICAL KESZTYŰK
Rövid és szorosan illeszkedik a jobb mozgássza-
badság érdekében. Vízálló kecskebőr tenyér 
jersey anyaggal. A  kézfejen spandex szövet. 
Méret 8, 9, 10.

579 38 10-xx

VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT  
FUNCTIONAL KESZTYŰK
Kényelmes, dupla vízálló kecskebőr tenyérrel, 
rétegelt spandex anyaggal a kézfejen, és 
neoprén csuklóval. Méret 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx

KESZTYŰ, FUNCTIONAL
Kényelmes kesztyű hosszan tartó használatra. 
Dupla vízálló kecskebőr tenyérrel, rétegelt 
spandex anyaggal a kézfejen, és neoprén 
csuklóval. Méret 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx

TÉLI KESZTYŰ, FUNCTIONAL
Meleg, kényelmes és vízálló kesztyű. Nagyon  
jól szellőző Hipora membránnal, Thinsulate 
szigete léssel, valamint mikropolár béléssel.  
Méret 8, 10, 12.

579 38 03-xx

KESZTYŰ, CLASSIC
Tartós kesztyű egy méretben. Vízálló kecskebőr 
tenyér és spandex szövet  kézfej. Gumírozott 
mandzsetta pamut megkötővel a tökéletes 
illeszkedés  érdekében. Egy méret.

579 37 99-10

KÖNNYŰ KESZTYŰ, TECHNICAL
A kézreálló és kényelmes kesztyű kecskebőrből, 
ultrapuha kefélt hasított bőrrel. Rétegelt spandex 
szövet a kézfejen fényvisszaverő csíkokkal.  
Méret 8, 9, 10.

579 38 06-xx

KESZTYŰ, TECHNICAL
Rövid és szorosan illeszkedik a jobb mozgássza-
badság érdekében. Vízálló kecskebőr tenyér 
jersey anyaggal. A  kézfejen spandex szövet. 
Méret 9, 10, 12.

579 38 04-xx

HUSQVARNA ZOKNI
Belső zokni, amely a hajszálcsövesség elvén 
felszívja és elvezeti a nedvességet. 
Méret 37 – 46.

505 61 60-xx

CIPŐ- / CSIZMASZÁRÍTÓ
Könnyű és gyors szárítás az összes típusú 
lábbeli számára anélkül, hogy a bőr kemény 
és merev lenne. 1,1 méteres kábel, 4 + 4 W / 
230 V. CE engedéllyel.

544 96 40-01

SZEGECSEK
Szegecsek, hozzá tartozó kulccsal. 50 db.

587 25 81-01

CIPŐFŰZŐ
Cipőfűző  bőrbakancshoz.

579 30 10-01.

MUNKÁRA TERVEZVE
Puhább  sarok és belső rész a hosszú 
munkanapok kényelme érdekében.

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

BIZTOS LÁBAKON
Az optimalizált tapadású, stabilabb talp 
megakadályozza a megcsúszást hideg 
időben.

TECHNICAL

FUNCTIONAL CLASSIC

AZ IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ VÉDŐKESZTYŰK
A legújabb védőkesztyűinket kifejezetten valamennyi munkához tervezték. Kertész, 
erdészeti dolgozó vagy favágó? Ön dönti el, mire van szükséges az elvégzett munkához.  
A védőkesztyűink minden igényt kielégítenek.

VÉDŐCIPŐ A MAXIMÁLIS KÉNYELEM  
ÉS STABILITÁS ÉRDEKÉBEN
Annak érdekében, hogy megfeleljen a különféle kültéri munkák követel-
ményeinek, a modern konstrukciójú, kiváló minőségű anyagból készült védőcipők 
széles választékát kínáljuk. A jól megtervezett védőcipőink mögötti kutatás  
és fejlesztés alapja az erdőben, a parkokban és a kertekben dolgozó 
szakemberek tapasztalata.

PRÉMIUM ANYAG
A kecskebőr jó védelmet nyújt a pára 
ellen, mert természetes zsírt tartalmaz, 
és így megerőltető munkákra is 
alkalmas.

KÉNYELMES KONSTRUKCIÓ
A védőkesztyűk kényelmes tépőzárral 
rögzíthetők a biztonságos és tökéletes 
illeszkedés érdekében, és a kéz alakját 
követő, kényelmes varratokkal vannak 
megvarrva.

VÉDŐFELSZERELÉSEKVÉDŐFELSZERELÉSEK

CIPŐÁPOLÓ BALZSAM
Puhán tartja a bőrből készült cipőt, és víz- és portaszító 
réteget alakít ki rajta. Gyapjúzsírt, méhviaszt, vazelint és 
nercolajat tartalmaz. 200 ml.

590 65 22-01

CLIMAYARN ZOKNI
Kényelmes zokni Climayarn anyagból,  
amely hideg időben melegít, melegben pedig 
megakadályozza a túlmelegedést.  
Méret: 37-48. 

589 91 23-xx

ÚJ
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HALLÁSVÉDŐ PERSPEX VAGY HÁLÓS ARCVÉDŐVEL
Kényelmes hallásvédő, amelynél a szorítás 20%-ban állítható. Ideális  
a terület fűtől való megtisztításához és szegélynyíráshoz. Az arcvédő és  
a fejpánt közötti tető védi a fejet a fűtől és az esőtől. Használja  mindig 
védőszemüveggel együtt. Napellenzővel is felszerelhető.

Perspex arcvédővel, 505 66 53-48

Hálós arcvédővel, 505 66 53-58

GARDENER HALLÁSVÉDŐ PERSPEX ARCVÉDŐVEL VAGY ANÉLKÜL
Egyszerűbb modell párnázás nélküli szélesebb fejpánttal. Biztonságos és 
kényelmes illeszkedést, valamint a fejre gyakorolt kisebb nyomást biztosít. 
Arcvédővel is kapható.

505 69 90-12

Perspex arcvédővel, 505 66 53-60

FÉMHÁLÓS ARCVÉDŐ
Valamennyi Husqvarna sisakhoz és 
hallásvédőhöz használható.

505 66 53-21

NEJLON ARCVÉDŐ
Valamennyi Husqvarna sisakhoz és 
hallásvédőhöz használható.

505 66 53-19

PERSPEX ARCVÉDŐ
Valamennyi Husqvarna sisakhoz és 
hallásvédőhöz.

505 66 53-43

ULTRAVISION ARCVÉDŐ
A fényelnyelés csupán 20%-os a rács teljes 
területén. A víz kevésbé tapad rá a rácsra. 
Kevésbé érzékeny az állandó alakváltozásra.

574 61 35-01

X VÉDŐSZEMÜVEG
Karcálló szemüveg kihajtható kerettel és szögben 
állítható lencsékkel. A sárgára festett lencsék 
sötétben, az UV védelemmel ellátott szürke  
színű lencsék pedig napos időben biztosítanak 
jobb látást. 

Színezetlen X, 544 96 37-01

Napszemüveg X, 544 96 37-03

Sárga X, 544 96 37-02

VÉDŐSZEMÜVEG
Karcálló szemüveg merev kerettel. Színtelen és 
UV-védelemmel ellátott szürke színű lencsékkel. 

Színezetlen, 544 96 38-01

Napszemüveg, 544 96 38-02

VÉDŐÜVEG
Szemüvegesek számára kifejlesztve, 
páramentesítő bevonattal rendelkező lencsével, 
belül puha a fokozott kényelem érdekében. 
Tartósan ellenáll az ütéseknek, a pornak és  
a levegőben lebegő részecskéknek. 

544 96 39-01

NEM PÁRÁSODÓ ARCVÉDŐ
Karcálló polikarbonát arcvédő, belül 
párásodásgátló felületkezeléssel. Valamennyi  
Husqvarna sisakhoz és fülvédőhöz. 

505 66 53-63

KÖNNYEN ÁLLÍTHATÓ
A Technical erdészeti sisak egykezes, 
görgős szorítóval van felszerelve, 
amely lehetővé teszi, hogy a viselője 
könnyen és gyorsan beállíthassa  
egy kézzel is.

HŰS ÉS KÉNYELMES
A Technical erdészeti sisak szellő-
zőrendszere meleg időben és kemény 
munka közben is  hűvösen és kényel-
mesen tartja a fejét.

ARCVÉDŐ TECHNICAL ERDÉSZSISAKHOZ
Matt, alacsony fényelnyelésű és tovább-
fejlesztett kialakítású  arcvédő, amely minden 
irányból eltakarja az egész arcot a jobb 
 védelem érdekében. 

586 40 96-01

A FEJE, A SZEME ÉS A FÜLE PROFESSZIONÁLIS 
VÉDELMET ÉRDEMEL
A Husqvarna alapos kutatásnak és technológiai termékfejlesztésnek vetette alá 
legsérülékenyebb testrészek védelmét . A professzionális felhasználókkal való 
szoros és hosszan tartó együttműködés eredményeként az ergonomikus 
kialakítású fej- szem és fülvédők kiváló kombinációját kínáljuk.

ERDÉSZETI SISAK, FUNCTIONAL
Olyan erdészeti dolgozók számára készült, akik a biztonság és az optimális ergonómia 
legjobb kombinációját keresik a mindennapi munkában. Az UltraVision arcvédő csupán 
20% fényt nyel el, ami tisztább látást eredményez és egy 6 pontos szíjjal rendelkezik  
a kényelem és a kisebb nyomás érdekében. Az ergonómiailag optimálisan kialakított 
hallásvédő megkönnyíti a hosszan tartó használatot.

Narancssárga, 576 41 24-02

Fluoreszkáló narancssárga, 576 41 24-01

ERDÉSZETI SISAK RÁDIÓVAL, FUNCTIONAL
A fenti Functional sisak, a sisakba szerelt 
fülvédővel és FM-rádióval is megvásárolható.

581 04 07-01

ERDÉSZETI SISAK, CLASSIC
Kisebb erdészeti és kerti munkára tökéletesen 
alkalmas sisak. Hagyományos hatpontos műanyag 
pánttal és egy kézzel állítható csúszó szorítóval. 
A pánt mélysége is három fokozatban állítható az 
egyéni illeszkedés érdekében. A hallásvédőket 
optimális ergonómiára tervezték. Arcvédő 
fémrács védelmet és jó láthatóságot biztosít.

Narancssárga, 580 75 43-01

TECHNICAL

CLASSIC

FUNCTIONAL

ERDÉSZETI SISAK, TECHNICAL
Teljesen átgondolt tervezésű, robusztus, mégis könnyű sisak olyan intelligens megoldásokkal, amelyek 
csökkentik a súlyt, jobb illeszkedést tesznek lehetővé és még hosszú munkamenetek alatt is jobb hőház-
tartást biztosítanak a fej számára. Jobb látóteret biztosít, és réssel rendelkezik a fejlámpa számára. 

Fluoreszkáló narancssárga, 585 05 84-01

ERDÉSZETI SISAK, TECHNICAL
Könnyű légáteresztő sisak professzionális 
erdészeti dolgozók számára. Magasban  
végzett munkára jóváhagyva. A szíj egyedülálló 
kéttárcsás állítással rendelkezik, amelynek 
segítségével a sisak középen ül a fejen  
a legjobb egyensúly és stabilitás érdekében.

Fluoreszkáló narancssárga,  
578 09 23-01

VÉDŐFELSZERELÉSEKVÉDŐFELSZERELÉSEK

SISAKRA HELYEZHETŐ FÜLVÉDŐ
Az optimális ergonómia és a hosszan tartó 
használat érdekében kifejlesztve. A fülnek 
maximális helyet biztosító, egyedülálló poliuretán 
betéttel ellátva. A legjobb választás a kényelem 
és az egyéni beállítások tekintetében.

H200 és Alveo, 505 66 53-25

H300, 587 44 24-01

ÚJ

SISAKLÁMPA TECHNICAL ERDÉSZSISAKHOZ
Kompakt és könnyű konstrukció, amely nem zavarja az arcvédőt. Optimalizált sisakadapter. Kettős töltés. 
Opcionális 230 V és USB csatlakozó. Nagyméretű kapcsológomb, kesztyű használata esetén tökéletes. 
Növeli a láthatóságot munka közben, és meghosszabbíthatja a munkanapot, ha korán sötétedik. 

582 60 66-01

FÜLVÉDŐ FEJPÁNTTAL
Fülvédő, amelynél a nyomás 20%-ban állítható. 
Puha, levegős párnával a fejpántban. A fülvédőket 
optimális ergonómiára tervezték.

505 66 53-04

HALLÁSVÉDŐ FM RÁDIÓVAL
Új hallásvédő FM rádióval, fejlett hangminőséggel és új 
konstrukciójú fejpánttal, amely kevésbé terheli meg a fejet  
és a fület. A hallásvédő párnát kifejezetten úgy tervezték,  
hogy kövesse a fej vonalát, és tökéletes illeszkedést  
biztosítson. 3,5 mm-es audio (AUX) aljzattal az mp3 és  
a rádió adóvevő számára.

Fejpánt, 578 27 49-03 

Sisakra helyezhető, 578 27 49-04
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A GÉP EREDETI ÁLLAPOTÁNAK  
MEGŐRZÉSE EREDETI HUSQVARNA 
PÓTALKATRÉSZEKKEL
Termékfejlesztésünk középpontjában mindig a felhasználó áll, hogy a munkája 
kevésbé megerőltető és hatékonyabb legyen. Ez az oka annak, hogy a Husqvarna 
valamennyi alkatrészét szigorú próbának vetik alá annak érdekében, hogy  
optimálisan működjön együtt az összes többi alkatrésszel. Ez az együttműködés  
olyan megbízhatóságot és jellemzőket biztosít, amelyek joggal várhatók el egy 
Husqvarna géptől, valamint a megfelelő szervizelés és a megfelelő alkatrészek 
használata azt jelenti, hogy a berendezése hosszú távon biztonságosan, 
megbízhatóan és gazdaságosan fog működni. Az eredeti Husqvarna  
pótalkatrészek segítségével a legtöbbet ki tudja hozni a Husqvarna gépéből.

AZ ÁLLÁSIDŐ MINIMUMRA CSÖKKENTÉSE 
MEGELŐZŐ KARBANTARTÁSSAL ÉS JAVÍTÁSSAL

A forgalmazóinknál valamennyi szervizelést hivatalos technikusok végeznek.  
Ők valamennyien az Ön által használt gépek kiképzett specialistái. Sok műhely 

az összes szervizelést rögzített áron végzi. Valamennyi gépre részletes 
szervizelési terv vonatkozik, amely számos időintervallumra oszlik. A gépek 

rendszeres karbantartásával és a javasolt időben végzett szervizelésével 
biztosíthatja azok optimális teljesítményét. Ezzel a váratlan állásidő kockázatát is 

csökkentheti. És ami ugyanilyen fontos, a gépek élettartama is hosszabb lesz

ÉLVEZZE A SZEZONON  
KÍVÜLI SZERVIZELÉSI AJÁNLATAINKAT
Bölcs döntés, ha hagyja, hogy a Husqvarna forgalmazó végezze  
el a szezonon kívüli szervizelést, amikor a kertje megpihen a 
növekedéstől, és egy időre félreteheti a gépét. Keresse a szezonon kívüli 
szervizelési ajánlatokat és a Husqvarna forgalmazó által kínált, háznál 
történő leadási és átvételi szolgáltatásokat. Ne felejtse el megkérni  
a forgalmazót, hogy a különleges ajánlatok és értesítések érdekében 
regisztrálja a termékét a kereskedésben.

A Husqvarna forgalmazó tanácsot tud adni az Ön igényeinek megfelelő gépekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. Emellett el tudja látni Önt eredeti Husqvarna pótalkatrészekkel, kenőanyagokkal  
és tartozékokkal, valamint megfelelő szervizelést és javítást tud biztosítani, hogy a Husqvarna gépe 
készen álljon a következő munkára. Az elkötelezett forgalmazóink professzionális szolgáltatásokat 
nyújtanak a gépeink mellé az optimális teljesítmény és megbízhatóság megőrzése érdekében.  
A Husqvarna  forgalmazói hálózat 25 000 helyszínen található meg az egész világon, így sohasem 
vagyunk  messze Öntől. Bővebb tájékoztatásért látogatásson el a husqvarna.hu oldalra

VÉGEZZE EL  
A MINDENNAPOS 
ELLENŐRZÉSEKET,  
A TÖBBIT BÍZZA 
SZAKÉRTŐINKRE

HUSQVARNA SERVICEHUSQVARNA SERVICE

A TELJESÍTMÉNY 
NÖVELÉSE EREDETI 
HUSQVARNA 
TARTOZÉKOKKAL
Miért hagyja, hogy a rossz minőségű 
berendezés az útjába álljon?  
A Husqvarna tartozékok lehetővé teszik, 
hogy folyamatosan dolgozzon, és nagyszerű eredményeket érjen el.  
Ha Husqvarna tartozékokat és kenőanyagokat vásárol a kiterjedt 
termékskálánkból, garantáltan azonos minőséget kap a termék teljes 
élettartama alatt.

A HELYZETÉNEK MEGFELELŐ 
FINANSZÍROZÁS
Azt szeretnénk, ha Ön hozzájutna az egyedi igényeinek legjobban 
megfelelő gépekhez. Beszéljen a Husqvarna szakkereskedővel a 
következő gépvásárlás finanszírozási lehetőségeiről.
Vagy olvasson a szolgáltatásainkról a husqvarna.hu oldalon 
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TERMÉKISMERTETŐ: AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

Minimális karbantartás, maximális teljesítmény
A Husqvarna akkumulátoros termékek gyakorlatilag nem igényelnek mechanikai karbantartást, az  
éles vágóberendezéseket, az elektronikát és a szoftvereket azonban ajánlatos rendszeres időközönként 
ellenőrizni a problémamentes működés érdekében. Az akkumulátoros termékét képzett szakemberrel 
szervizeltesse, és csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrészeket használjon. Ez növeli a 
termék teljesítményét és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, 
vagy forduljon a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK  536LiPT5  536LiP4

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ●

Részidejű használat ● ● ● ● 

Alkalmi használat

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion

Feszültség, V 36 36

Motor típusa BLDC (szénkefe nélküli) BLDC (szénkefe nélküli)

Lánc sebessége legnagyobb teljesítménynél (m/s) 20 20

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél (dB (A)) 83 88

Garantált hangteljesítményszint (LWA, dB(A)) 98 98

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú (m/s²)* 1,0 / 1,2 1,0 / 0,9

Láncosztás (hüvelyk) 3  / 8 ⁄ 1/4 3  / 8 ⁄ 1/4

A láncvezető ajánlott hossza, min.– max., cm/hüvelyk 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12

Hossz, nyújtott (vágóberendezéssel, cm) 400 250

Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül), kg 5,0 3,4

TULAJDONSÁGOK

Felhajtható tanksapka  •  •

Hevederrögzítő szem  •  •

Praktikus billentyűzet  •  •

Lítium-ion akkumulátor  •  •

Hátsó ütésvédő  •  •

Süllyesztett vezetőlemez anyák  •  •

savE™  •  •

Teleszkópos cső  • —

HEVEDER

Szimpla heveder  •  •

Husqvarna háti akkumulátor heveder — —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Egyenértékű vibrációs szint az EN 60745-2-13 szabvány szerint. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².  
Mérések alapján megállapított vibrációs szint, ha a gép az ajánlott hosszúságú láncvezetővel és az ajánlott típusú lánccal van felszerelve. Ha a gépre eltérő hosszúságú láncvezető van felszerelve,  
a vibrációs szint legfeljebb ±1,5 m/s² értékkel térhet el.

AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZEK 536Li XP® T536Li XP® 436Li 120i

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● 

Részidejű használat ● ● ● ● ● ● ●

Alkalmi használat ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion

Feszültség, V 36 36 36 36

Motor típusa BLDC (szénkefe nélküli) BLDC (szénkefe nélküli) BLDC (szénkefe nélküli) BLDC (szénkefe nélküli)

Lánc sebessége legnagyobb teljesítménynél (m/s) 20 20 15 11.5

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél (dB (A)) 93 93 93 86

Garantált hangteljesítményszint (LWA, dB(A)) 106 106 106 100

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú (m/s²)* 2,5 / 2,8 2,0 / 2,4 2,2/2,4 3,8 /3,8

Láncosztás (hüvelyk) 3 / 8 ⁄ 1/4 1/4 3/8 ⁄ 1/4 3 / 8

A láncvezető ajánlott hossza, min.– max., cm/hüvelyk 25 –35 /10 –14 25 –35 /10 –14 25 –35 /10 –14 30 /12

Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül), kg 2,6 2,4 2,7 3,0

TULAJDONSÁGOK

Szíjrögzítő szem —  • — —

Felhajtható tanksapka  •  •  •  •

Inerciavezérlésű láncfék  •  •  •  •

Praktikus billentyűzet  •  •  • —

Lítium-ion akkumulátor  •  •  •  •

Süllyesztett vezetőlemez anyák  •  • — —

savE™  •  •  •  •

Szerszám nélküli láncfeszítés — —  •  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Egyenértékű vibrációs szint az EN 60745-2-13 szabvány szerint. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s². Mérések alapján megállapított 
vibrációs szint, ha a gép az ajánlott hosszúságú láncvezetővel és az ajánlott típusú lánccal van felszerelve. Ha a gépre eltérő hosszúságú láncvezető van felszerelve, a vibrációs szint legfeljebb ±1,5 m/s² értékkel térhet el.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

AKKUMULÁTOROS FŰKASZÁK 536LiRX 536LiLX 115iL

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ●

Részidejű használat ● ● ● ●

Alkalmi használat   ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion

Feszültség, V 36 36 36

Motor típusa BLDC (szénkefe nélküli) BLDC (szénkefe nélküli) BLDC (szénkefe nélküli)

Cső átmérő, mm 24 24 —

Vágási átmérő, cm 40 40 33

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél (dB (A)) 76 76 77

Garantált hangteljesítményszint (LWA, dB(A)) 96 96 83

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal/jobb fogantyú, m /s²* 1,2 / 0,7 — —

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²* — 1,2 / 0,7 4,2 /1,9

Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül), kg 3,8 3,0 3,5

TULAJDONSÁGOK

Magas fogantyú  • — —

Praktikus billentyűzet  •  •  •

Lítium-ion akkumulátor  •  •  •

savE™  •  •  •

Tap-n-Go damilfej  •  •  •

Két irányba forgás  •  • —

HEVEDER

Balance 35B  • — —

VÁGÓBERENDEZÉSEK

 • / • / —  • / ( •  ) / —  • / — / —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Egyenértékű vibrációs szint az EN 60745-2-13 szabvány szerint. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s². 

AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK 536LiHE3 536LiHD60X 115iHD45

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ●

Részidejű használat ● ● ● ● 

Alkalmi használat ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion

Feszültség, V 36 36 36

Motor típusa BLDC (szénkefe nélküli) PMDC (4 szénkefés) BLDC (szénkefe nélküli)

Garantált hangteljesítményszint (LWA, dB(A)) 84 94 90

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²* 3,5 /2,5 1,6 /2,5 1,3/1,9

Vágókés hossza, cm 55 60 45

Teljes hossz, vágóberendezéssel együtt, cm 226 — —

Fogak nyitási távolsága, mm 32 32 25

Vágási sebesség vágás/perc 4000 4000 3000

Súly (akkumulátor nélkül), kg 4,1 3,8 3,2

TULAJDONSÁGOK

Állítható hátsó fogantyú —  • —

Praktikus billentyűzet  •  •  •

Lítium-ion akkumulátor  •  •  •

savE™  •  •  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Egyenértékű vibrációs szint az EN 60745-2-13 szabvány szerint. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s². 

Minimális karbantartás, maximális teljesítmény
A Husqvarna akkumulátoros termékek gyakorlatilag nem igényelnek mechanikai karbantartást, az  
éles vágóberendezéseket, az elektronikát és a szoftvereket azonban ajánlatos rendszeres időközönként 
ellenőrizni a problémamentes működés érdekében. Az akkumulátoros termékét képzett szakemberrel 
szervizeltesse, és csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrészeket használjon. Ez növeli a 
termék teljesítményét és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, 
vagy forduljon a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓK 540iBX 536LiB 436LiB

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● 

Részidejű használat ● ● ● ● ● ● ●

Alkalmi használat ● ● 

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion

Feszültség, V 36 36 36

Motor típusa BLDC (szénkefe nélküli) BLDC (szénkefe nélküli) BLDC (szénkefe nélküli)

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél (dB (A)) 79 82 81

Garantált hangteljesítményszint (LWA, dB(A)) 93 98 96

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²* 0,4 0,5 0,7

Max. levegőszállítás m³/perc 15.4 13.7 12.4

Levegő sebessége, m /s 63 57 56

Légáramlás a csőben, m³/perc 12.6 11.6 10.9

Súly (akkumulátor nélkül), kg N /A 2,4 2,4

TULAJDONSÁGOK

Háton hordható akkumulátor  •  •  •

Szíjon lévő horog  •  • ( •  )

Teljesítményfokozás  •  •  •

Automatikus sebességtartás  •  •  •

Eltérő csőhosszak ( •  ) ( •  ) ( •  )

Berakható akkumulátor —  •  •

Praktikus billentyűzet  •  •  •

Lítium-ion akkumulátor  •  •  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Egyenértékű vibrációs szint az EN 60745-2-13 szabvány szerint. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK LC 347VLi LC 247Li LC 141VLi LC 141Li LC 141C

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat

Részidejű használat ● ● 

Alkalmi használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Áramforrás Akkumulátor Akkumulátor Akkumulátor Akkumulátor Elektromos, vezetékes

Maximális üzemidő, perc 45 40 25 30 —

Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion —

Akkumulátor kapacitása, Ah 5,0 (BLi200) 5,0 (BLi200) 5,0 5,0 —

Akkumulátorfeszültség, V 36 36 36 36 —

Akkumulátorfeszültség, perc 30 / 50 (QC330) 30 / 50 (QC330) 35 / 50 (QC330) 35 / 50 (QC330) —

Teljesítmény, W 750 (névleges) 750 (névleges) — — 1800

Meghajtórendszer
Önjáró, változtatható 
sebességű

Tolható
Önjáró, változtatható 
sebességű

Tolható Tolható

Hajtott kerekek Hátsó — Hátsó — —

A keréktárcsa anyaga Műanyag Műanyag Műanyag Műanyag Műanyag

Kerékméret, elülső/hátsó, mm 210/170 210/170 170 /203,2 170 /203,2 170 /203,2

Sebesség, km / h 3,0 – 4,5 — 3,0 – 4,5 — —

A vágóasztal anyaga Kompozit Kompozit Acél Acél Acél

Vágási módok
Fűgyűjtés /  
Hátsó fűkidobás

Fűgyűjtés /  
Hátsó fűkidobás

Fűgyűjtés /  
Hátsó fűkidobás

Fűgyűjtés /  
Hátsó fűkidobás

Fűgyűjtés /  
Hátsó fűkidobás

Vágási szélesség, cm 47 47 41 41 41

Vágási magasság, min.– max., mm 20 -75 20 -75 25 –70 25 –70 25 –70

Vágásmagasság fokozatai 6 6 10 10 10

Fűgyűjtő típusa
Szövet 
porfogóval

Szövet 
porfogóval

Kemény tetős 
vászonzsákkal

Kemény tetős 
vászonzsákkal

Kemény tetős 
vászonzsákkal

Fűgyűjtő térfogata, liter 55 55 50 50 50

Fogantyú típusa Ergonomikus Ergonomikus Ergonomikus Ergonomikus Ergonomikus

Tömeg, kg 26.0 24.0 23,2 20,0 22,0

TULAJDONSÁGOK

Központi vágási magasságállítás  •  •  •  •  •

Dupla golyóscsapágyas kerekek  •  •  •  •  •

Összecsukható fogantyú  •  •  •  •  •

Fogantyú magasságállítás  •  •  •  •  •

Lítium-ion akkumulátor  •  •  •  • —

savE™  •  •  •  • —

Dupla akkumulátoraljzat  •  • — — —

Husqvarna Connect alkalmasság  •  • — — —

BioClip® készlet tartozék- 
ként rendelhető

 •  •  •  •  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem 

Minimális karbantartás, maximális teljesítmény
A Husqvarna akkumulátoros termékek gyakorlatilag nem igényelnek mechanikai karbantartást, az  
éles vágóberendezéseket, az elektronikát és a szoftvereket azonban ajánlatos rendszeres időközönként 
ellenőrizni a problémamentes működés érdekében. Az akkumulátoros termékét képzett szakemberrel 
szervizeltesse, és csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrészeket használjon. Ez növeli a 
termék teljesítményét és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, 
vagy forduljon a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: LÁNCFŰRÉSZEK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket  
használjon a láncfűrészéhez
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék  
a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást.  
A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel, 
csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész segítségével. Ez növeli a termék teljesítményét 
és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon 
a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

395 XP® 390 XP® 576 XP® 572 XP® 372 XP® 372 XP®G 562 XP® 560 XP® 560 XP®G

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Részidejű használat

Alkalmi használat

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 94,0 88,0 73,5 70,6 70,7 70,7 59,8 59,8 59,8

Kimenő teljesítmény, kW 4,9 4,8 4,2 4,3 4,1 4,1 3,5 3,5 3,5

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 102 107,5 105 107 110 110 106 106 106

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A)** 115 118 116 120 119 119 118 118 118

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²*** 6,5 /10,2 5,8 / 7,0 2,9 / 3,6 5,0 /4,1 4,0 / 5,4 4,0 / 5,4 2,4 / 3,1 3,0 / 3,2 3,0 / 3,2

Láncosztás (hüvelyk) 3 / 8 / .404 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 .325  / 3 / 8 .325

A láncvezető ajánlott hossza, min.– max., cm/hüvelyk 45 – 90 /18 –36 45 –70 /18 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 40 –70 /16 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 60 /13 –24

Vágóberendezés nélküli súly, kg 7,9 7,1 6,6 6,6 6,4 6,6 6,0 5,9 6,1

TULAJDONSÁGOK

Állítható olajszivattyú  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — —  • — —  •  •  •

Kombinált gázadó / leállító kar — —  •  • — —  •  •  •

Üzemanyag-szivattyú — — —  • — —  •  •  •

Fűtött karburátor — — — — —  • — —  •

Fűthető fogantyúk — — — — —  • — —  •

Inerciavezérlésű láncfék  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Magnézium forgattyúház  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Gyors kioldású légszűrő-fedél  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Gyors kioldású légszűrő  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Süllyesztett vezetőlemez anyák — — —  • — —  •  •  •

Oldalra szerelt láncfeszítő —  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Patentos hengerfedél — —  •  • — —  •  •  •

Szerszám nélküli láncfeszítés — — — — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — — — —

Látható üzemanyagszint — — —  • — —  •  •  •

X-Torq® motor — —  •  •  •  •  •  •  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Az ISO 22868 szerint számított egyenértékű hangnyomás szint a különböző üzemi állapotok melletti egyes hangnyomásszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás 
jellemző statisztikai szórása az 1 dB(A) standard eltérése. ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a 
tesztkódtól való eltérést 1 –3 dB(A) mértékben. ***Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi körülmények melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett 
adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: LÁNCFŰRÉSZEK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket  
használjon a láncfűrészéhez
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék  
a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást.  
A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel, 
csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész segítségével. Ez növeli a termék teljesítményét 
és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon 
a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

550 XP® 550 XP®G 543 XP® 565 365 555 545 465 Rancher 455 e-series Rancher

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  

Részidejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alkalmi használat

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 50,1 50,1 43,1 70,6 70,7 59,8 50,1 64,1 55,5

Kimenő teljesítmény, kW 2,8 2,8 2,2 3,7 3,6 3,1 2,5 3,2 2,6

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 106 106 101 105 110 106 106 109 104

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A)** 116 116 113 119 119 118 116 119 114

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²*** 2,8 / 3,7 2,8 / 3,7 2,8 / 3,5 5,2/5,3 4,0 / 5,4 3,0 / 3,2 2,8 / 3,7 3,9 / 5,5 3,4 /4,5

Láncosztás (hüvelyk) .325 .325 .325 3 / 8 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325 3 / 8 325 / 3 / 8

A láncvezető ajánlott hossza, min.– max., cm/hüvelyk 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 38-70 / 15-28 40 –70 /16 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 38 –70 /15 –28 38 – 50 /15 –20

Vágóberendezés nélküli súly, kg 4,9 5,1 4,5 6,5 6,4 5,9 4,9 6,1 6,0

TULAJDONSÁGOK

Állítható olajszivattyú  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™  •  • —  • —  •  •  •  •

Kombinált gázadó / leállító kar  •  • —  • —  •  •  •  •

Üzemanyag-szivattyú  •  •  •  • —  •  •  •  •

Fűtött karburátor —  • — — — — — — —

Fűthető fogantyúk —  • — — — — — — —

Inerciavezérlésű láncfék  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Magnézium forgattyúház  •  •  •  •  •  •  • — —

Gyors kioldású légszűrő-fedél  •  • —  •  •  •  •  •  •

Gyors kioldású légszűrő  •  • —  •  •  •  •  •  •

Süllyesztett vezetőlemez anyák  •  • —  • —  •  • — —

Oldalra szerelt láncfeszítő  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Patentos hengerfedél  •  • —  • —  •  •  •  •

Szerszám nélküli láncfeszítés — — — — — — — —  •

TrioBrake™ — — — — — — — — —

Látható üzemanyagszint  •  • —  • —  •  •  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Az ISO 22868 szerint számított egyenértékű hangnyomás szint a különböző üzemi állapotok melletti egyes hangnyomásszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás 
jellemző statisztikai szórása az 1 dB(A) standard eltérése. ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól 
való eltérést 1–3 dB(A) mértékben. ***Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi körülmények melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok 
jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: LÁNCFŰRÉSZEK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket  
használjon a láncfűrészéhez
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék  
a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást.  
A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel, 
csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész segítségével. Ez növeli a termék teljesítményét 
és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon 
a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

450 e-series 445 440 e-series 435 135

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat

Részidejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Alkalmi használat ●  ●  ● ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 50,2 45,7 40,9 40,9 40,9

Kimenő teljesítmény, kW 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 104 103 102 102 102

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A)** 115 114 114 114 114

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²*** 2,3 / 2,7 1,9 / 2,6 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2 3,9 / 3,8

Láncosztás (hüvelyk) .325 .325 .325 .325 3 / 8 LP

A láncvezető ajánlott hossza, min.– max., cm/hüvelyk 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 35 – 40 /14–16

Vágóberendezés nélküli súly, kg 5,1 4,9 4,4 4,2 4,4

TULAJDONSÁGOK

Állítható olajszivattyú — — — — —

Air Injection™  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — — —

Kombinált gázadó / leállító kar  •  •  •  •  •

Üzemanyag-szivattyú  •  •  •  •  •

Fűtött karburátor — — — — —

Fűthető fogantyúk — — — — —

Inerciavezérlésű láncfék  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •

Magnézium forgattyúház — — — — —

Gyors kioldású légszűrő-fedél  •  •  •  •  •

Gyors kioldású légszűrő  •  •  •  •  •

Süllyesztett vezetőlemez anyák — — — — —

Oldalra szerelt láncfeszítő  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  • — —

Patentos hengerfedél  •  •  •  •  •

Szerszám nélküli láncfeszítés  • —  • — —

TrioBrake™ — — — — —

Látható üzemanyagszint  •  •  •  • —

X-Torq® motor  •  •  •  •  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Az ISO 22868 szerint számított egyenértékű hangnyomás szint a különböző üzemi állapotok melletti egyes hangnyomásszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás 
jellemző statisztikai szórása az 1 dB(A) standard eltérése. ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól 
való eltérést 1–3 dB(A) mértékben. ***Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi körülmények melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok 
jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: LÁNCFŰRÉSZEK

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ 525PT5S

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ●

Részidejű használat ● ● 

Alkalmi használat

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 25,4

Kimenő teljesítmény, kW 1,0

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 89

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A) 107

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²** 6,3 / 5,3

Szemtávolság (hüvelyk) 1 /4 

A láncvezető ajánlott hossza, min.– max., cm/hüvelyk 25 –30 /10 –12

Hossz, nyújtott vágóberendezéssel, cm 397

Vágóberendezés nélküli súly, kg 7,0

TULAJDONSÁGOK

Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló  •

Lánckenés  •

Láncfeszítő  •

Szétszedhető szár —

Üzemanyag-szivattyú  •

Inerciavezérlésű kiegyensúlyozó kerék —

Hátsó ütésvédő  •

Önálló indítószerkezet  •

Teleszkópos cső  •

HEVEDER

Balance Flex™ ( •  )

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Az ISO 22868 szerinti egyenértékű hangnyomás szint a különböző üzemi állapotok melletti hangnyomásszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás jellemző  
eltérése az 1 dB(A) szórása. ** Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi állapotok melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző  
eltérése (szórása) 1 m/s².

EGYKEZES LÁNCFŰRÉSZEK T540 XP® T435

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ●

Részidejű használat ● ● ● ● ●

Alkalmi használat

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 37,7 35,2

Kimenő teljesítmény, kW 1,8 1,5

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 104,0 103,0

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A)** 116 114

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²*** 3,1 / 3,2 4,1 / 3,9

Láncosztás (hüvelyk) 3  / 8 Mini 3  / 8 Mini

A láncvezető ajánlott hossza, min.– max., cm/hüvelyk 30 – 40 /12 –16 30 –40 /12 –16

Vágóberendezés nélküli súly, kg 3,9 3,4

TULAJDONSÁGOK

Állítható olajszivattyú  •  •

Air Injection™  • —

AutoTune™  • —

Üzemanyag-szivattyú  •  •

Vízszintes rögrítőszem kötélhez  • —

Inerciavezérlésű láncfék  •  •

Low Vib®  •  •

Magnézium forgattyúház  • —

Gyors kioldású légszűrő-fedél  •  •

Gyors kioldású légszűrő  •  •

Süllyesztett vezetőlemez anyák  • —

Oldalra szerelt láncfeszítő  •  •

Smart Start®  •  •

Látható üzemanyagszint  • —

X-Torq® motor  •  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Az ISO 22868 szerint számított egyenértékű hangnyomás szint a különböző üzemi állapotok melletti egyes hangnyomásszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás 
jellemző statisztikai szórása az 1 dB(A) standard eltérése. ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól 
való eltérést 1 –3 dB(A) mértékben. ***Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi körülmények melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok 
jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket  
használjon a láncfűrészéhez
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék  
a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást.  
A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel, 
csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész segítségével. Ez növeli a termék teljesítményét 
és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon 
a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZEK 420EL 418EL

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● 

Részidejű használat ● ● ● ● ● ●

Alkalmi használat ● ● ● ● 

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség, V 230 230

Teljesítmény, W 2000 1800

Egyenértékű vibrációs szint (a hv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s² * 5,2 /3,9 5,2 /3,9

Vágóberendezés nélküli súly, kg 4,7 4,7

Szemtávolság (hüvelyk) 3 /8” 3 /8”

A láncvezető ajánlott hossza, min.– max., cm/hüvelyk 35–40 /14–16 35–40 /14–16

TULAJDONSÁGOK

Electronic SoftStart™  •  •

Inerciavezérlésű láncfék  •  •

Sebesség túllépése elleni védelem  •  •

Olajszint ellenőrző ablak  •  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem * Az ekvivalens rezgésszintet az ISO 22867 értelmében a rezgésszintek időhöz viszonyított összenergiájaként számítják ki, változó munkakörülmények között. Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozó jelentési 
adatok az 1 m/s2 tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: SZEGÉLYVÁGÓK ÉS FŰKASZÁK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket  
használjon a szegélyvágójához vagy fűkaszájához
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék  
a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást.  
A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel,  
csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész segítségével. Ez növeli a termék teljesítményét  
és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon  
a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

555RXT 545RXT 545RX 535RX 525RX 553RS 543RS 153R

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Részidejű használat ● ● ● ● ● ● ● ●

Alkalmi használat

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 25,4 50,6 40,1 50,2

Kimenő teljesítmény, kW 2,8 2,1 2,1 1,6 1,0 2,3 1,5 1,6

Üzemanyagtartály, liter 1,1 0,9 0,9 0,6 0,51 0,8 0,75 1,0

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 101 100 101 95 93 102 95 95

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A)** 121 117 117 111 106 118 118 115

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal/jobb fogantyú, m /s²*** 1,5 /1,6 3,2 /2,9 3,2 /2,9 3,4 /4,1 2,1 / 2,3 2,8 / 3,6 3,5 / 3,0 4,1 / 3,5

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²*** — — — — — — — —

Vágóberendezés nélküli súly, kg 9,2 8,6 8,8 6,1 4,9 8,6 7,4 7,6

TULAJDONSÁGOK

Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló  •  •  •  •  • —  • —

AutoTune™ —  • — — — — — —

Kombinált szórásvédő —  •  •  •  •  •  •  •

Ergonomikus fogantyú  •  •  •  •  •  • — —

Üzemanyag-szivattyú  •  •  •  •  •  •  •  •

Kertészeti szöghajtás  •  •  •  •  •  •  •  •

Magas fogantyú  •  •  •  •  • — — —

Low Vib®  •  •  • — — — — —

Tiszta benzinmotor — — — — — — — —

Smart Start®  •  •  • —  •  •  • —

Puha fogású fogantyúk  •  •  •  • — — — —

Különálló indító  •  •  •  •  •  •  •  •

Tap-n-Go damilfej  •  •  •  •  •  •  •  •

Szerszám nélkül állítható hevederrögzítő szem  •  •  •  • — — — —

Szerszám nélkül állítható fogantyúnyél  •  •  •  •  • — — —

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  • —

7°-ban álló fogantyúnyél  •  •  • —  • — — —

HOZZÁADOTT HEVEDER

Balance XT™  •  • — — — — — —

Balance X™ — —  • — — — — —

Balance 55 — — — — — — — —

Balance 35 — — —  •  • — — —

Normál dupla — — — — —  •  •  •

Normál szimpla — — — — — — — —

VÁGÓBERENDEZÉSEK

 • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / —  • / • / —  • / • / ( •  )

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Az ISO 22868 szerint számított egyenértékű hangnyomás szint a különböző üzemi állapotok melletti egyes hangnyomásszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás 
jellemző statisztikai szórása az 1 dB(A) standard eltérése. ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól 
való eltérést 1 –3 dB(A) mértékben. ***Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi körülmények melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok 
jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: SZEGÉLYVÁGÓK ÉS FŰKASZÁK

545FR 135R 129R 129C 122C

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ●

Részidejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● 

Alkalmi használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 45,7 34,6 27,6 27,6 21,7

Kimenő teljesítmény, kW 2,1 1,4 0,85 0,85 0,6

Üzemanyagtartály, liter 0,9 0,6 0,34 0,34 0,36

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 100 98 94 93 88

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A)** 117 113 114 114 104

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal/jobb fogantyú, m /s²*** 3,6 / 3,8 2,9 /2,5 4,2 /4,2 3,7/3,6 —

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²*** — — — — 5,0 / 3,6

Vágóberendezés nélküli súly, kg 8,5 6,8 5,4 4,5 4,4

TULAJDONSÁGOK

Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — — —

Kombinált szórásvédő  •  •  • — —

Ergonomikus fogantyú  •  •  •  •  •

Üzemanyag-szivattyú  •  •  •  •  •

Kertészeti szöghajtás  •  •  • — —

Magas fogantyú — — — — —

Low Vib®  • — — — —

Tiszta benzinmotor — — — — —

Smart Start®  • —  •  •  •

Puha fogású fogantyúk  • — —  •  •

Különálló indító — — — — —

Tap-n-Go damilfej  •  •  •  •  •

Szerszám nélkül állítható hevederrögzítő szem  • — — — —

Szerszám nélkül állítható fogantyúnyél  •  • — — —

X-Torq® motor  •  • — — —

7°-ban álló fogantyúnyél  •  • — — —

HOZZÁADOTT HEVEDER

Balance XT™ — — — — —

Balance X™  • — — — —

Balance 55 — — — — —

Balance 35 — — — — —

Normál dupla —  •  • — —

Normál szimpla — — — — —

VÁGÓBERENDEZÉSEK

 • / • / •  • / • / —  • / • / —  • / — / —  • / — / —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Az ISO 22868 szerint számított egyenértékű hangnyomás szint a különböző üzemi állapotok melletti egyes hangnyomásszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás 
jellemző statisztikai szórása az 1 dB(A) standard eltérése. ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól 
való eltérést 1 –3 dB(A) mértékben. ***Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi körülmények melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok 
jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket  
használjon a szegélyvágójához vagy fűkaszájához
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék  
a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást.  
A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel,  
csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész segítségével. Ez növeli a termék teljesítményét  
és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon  
a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.
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TERMÉKISMERTETŐ: ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK TERMÉKISMERTETŐ: KOMBI GÉPEK

555FXT 545FX

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ●

Részidejű használat

Alkalmi használat

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 53,3 45,7

Kimenő teljesítmény, kW 2,8 2,2

Üzemanyagtartály, liter 1,1 0,9

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 103 99

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A)** 117 114

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal/jobb fogantyú, m /s²*** 2,1 / 2,3 2,0 / 3,2

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s² *** — —

Vágóberendezés nélküli súly, kg 9,1 8,1

TULAJDONSÁGOK

Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló  •  •

Szétszedhető szár — —

Flexibilis vágófej felfüggesztés — —

Erdészeti szöghajtás  •  •

Üzemanyag-szivattyú  •  •

Fogantyú fűtés  • —

Low Vib®  •  •

Smart Start®  •  •

Szerszám nélkül állítható nyél / fogantyú  •  •

X-Torq® motor  •  •

HOZZÁADOTT HEVEDER

Balance XT™  •  •

VÁGÓBERENDEZÉSEK

( •  ) / ( •  ) / • ( •  ) / ( •  ) / •

— —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Egyenértékű hangnyomásszint a gépkezelő fülénél, az EN ISO 11806 és az ISO 22868 szabvány szerint mérve, dB(A). A gép egyenértékű hangnyomás szintje esetében jelentett adatok jellemző mérési 
eltérése (szórása) 1 dB(A). ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A gép jelentett hangteljesítményszintjét a legnagyobb szintet eredményező eredeti vágóberendezéssel mérték. A 
garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól való eltérést 1 –3 dB(A) mértékben. *** Az egyenértékű vibrációs szintek (ahv, eq) fogantyúknál mért értéke az EN ISO 11806 és az ISO 22867 szabvány szerint (m/
s²). Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

525LK

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ●

Részidejű használat ● ●

Alkalmi használat ●

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 25,4

Kimenő teljesítmény, kW 1,0

Üzemanyagtartály, liter 0,51

Cső átmérő, mm 24

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 94

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A)** 106

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal/jobb fogantyú, m /s²*** —

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²*** 3,0 / 3,3

Vágóberendezés nélküli súly, kg 4,5

TULAJDONSÁGOK

Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló  •

„Rápattintható” tartozékok  •

Kombinált szórásvédő  •

Komfort fogantyú  •

Szétszedhető szár  •

Ergonomikus fogantyú  •

Üzemanyag-szivattyú  •

Fűnyírási kúpkerék  •

Magas fogantyú —

Alacsony zajszintű motor —

Low Vib® —

Tiszta benzinmotor —

Smart Start®  •

Puha tapintású fogantyúk  •

Önálló indító  •

Tap-n-Go damilfej  •

Szerszám nélkül állítható hevederrögzítő szem —

Szerszám nélkül állítható nyél / fogantyú  •

X-Torq® motor  •

7°-ban álló fogantyúnyél —

HOZZÁADOTT HEVEDER

Balance 35 —

KAPHATÓ SZERSZÁMOK

GTA 850 / 28 fűkasza fej —

TA 850 / 24 fűkasza fej  •

BCA 850 / 28 fűkasza fej —

BCA 850 / 24 fűkasza fej  •

CSA 850 / 28 tisztítófűrész —

CSA 850 / 24 tisztítófűrész —

BA 101 lombfúvó  •

BR 600 sörtés kefe  •

DT 600 mohagereblye  •

EA 850 szélező  •

HA 850 hosszú sövényvágó  •

HA 110 rövid sövényvágó  •

PA 1100 magassági ágvágó  •

SR 600-2 seprű  •

CA 230 kapa  •

EX 780 hosszabbító  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Az ISO 22868 szerint számított egyenértékű hangnyomás szint a különböző üzemi állapotok melletti egyes hangnyomásszintek  
összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás jellemző statisztikai szórása az 1 dB(A) standard eltérése. ** A hangteljesítményként mért környezeti  
zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól való eltérést 1 –3 dB(A) mértékben.  
***Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi körülmények melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint  
esetében feltüntetett adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket  
használjon az erdészeti tisztítófűrészéhez vagy kombi gépéhez
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék  
a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást.  
A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel,  
csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész segítségével. Ez növeli a termék teljesítményét  
és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon  
a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.
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TERMÉKISMERTETŐ: SÖVÉNYVÁGÓK TERMÉKISMERTETŐ: LOMBFÚVÓK

226HD75S 226HS99S 325HE4 325HE3 122HD60 122HD45

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Részidejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alkalmi használat ● ● ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 23,6 23,6 25,4 25,4 21,7 21,7

Kimenő teljesítmény, kW 0,85 0,85 1,0 1,0 0,6 0,6

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 91 91 93 96 94 93

Garantált hangteljesítményszint (LWA) dB(A)** 102 102 106 106 101 101

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²*** 3,6 /4,4 8,6 / 3,5 5,4 /2,4 3,1 /4,0 4,1 / 3,6 2,9 /4,9

Vágókés hossza, cm 75 108 55 55 59 45

Fogak nyitási távolsága, mm 28 28 29 29 28 28

Vágási sebesség, vágás/perc 4100 4100 4300 4300 4050 4050

Súly, kg 6,0 6,3 6,4 6,35 4,9 4,7

TULAJDONSÁGOK

Állítható vágókés — —  •  • — —

Állítható hátsó fogantyú  • — — —  • —

Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló — —  •  •  •  •

Üzemanyag-szivattyú  •  •  •  •  •  •

Alacsony zajszintű motor — — — —  •  •

Low Vib®  • — — —  •  •

Hátsó ütésvédő — —  • — — —

Távirányító — —  •  • — —

Smart Start® — —  •  •  •  •

Különálló indító  •  •  •  • — —

Szállítási mód — —  • — — —

X-Torq® motor  •  •  •  • — —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Egyenértékű hangnyomásszint a gépkezelő fülénél, az EN ISO 11806 és az ISO 22868 szabvány szerint mérve, dB(A). A gép egyenértékű hangnyomás szintje esetében jelentett adatok jellemző mérési eltérése 
(szórása) 1 dB(A). ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A gép jelentett hangteljesítményszintjét a legnagyobb szintet eredményező eredeti vágóberendezéssel mérték. A garantált 
hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól való eltérést 1 –3 dB(A) mértékben. *** Az egyenértékű vibrációs szintek (ahv, eq) fogantyúknál mért értéke az EN ISO 11806 és az ISO 22867 szabvány szerint (m/s²).  
Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

580BTS 530BT 525BX 125BVX

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ● ● ●

Részidejű használat ● ● ● ● ●

Alkalmi használat ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Hengerűrtartalom, cm³ 75,6 29,5 25,4 28

Kimenő teljesítmény, kW 3,3 0,95 0,85 0,8 

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)* 100 94 91 94

Zajszint (15 m), dB(A) 77 69 71 70

Garantált hangteljesítményszint (LWA), dB(A)** 112 102 106 107

Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) elülső/hátsó fogantyú, m /s²*** 1,6 2,5 1,2 11,1

Levegő sebessége, m /s 92,0 64,8 70,0 58,0

Légáramlás a ventilátorházban, m³/perc 29,0 12,2 13,9 13,3

Légáramlás a csőben, m³/perc 26 10,2 13 12

Szívózsák kapacitása, liter — — — 64,3

Súly, kg 11,8 6,7 4,3 4,4

TULAJDONSÁGOK

Állítható fogantyúk  •  • — —

Air Injection™  • — — —

Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló — —  •  •

Komfort fogantyú  •  •  •  •

Ipari minőségű légszűrő  • —  • —

Automatikus sebességtartás  •  •  •  •

Ergonomikus fogantyú  •  •  • —

Ergonomikus heveder  •  • — —

Üzemanyag-szivattyú  •  •  •  •

S-alakú kimenet — —  •  •

Low Vib®  •  •  • —

Aprítási funkció — — —  •

Smart Start® — —  •  •

Szívási funkció — — —  •

X-Torq® motor  •  •  • —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *Egyenértékű hangnyomásszint a gépkezelő fülénél, az EN 15503 szabvány szerint mérve (dB(A)). Az egyenértékű hangnyomásszint kiszámítása 1/7 időtartamú alapjárati és 6/7 időtartamú menet közbeni 
munkaciklussal történt. A gép jelentett egyenértékű hangnyomás szintjének jellemző mérési eltérése (szórása) 1 dB(A). ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A garantált 
hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól való eltérést 1 –3 dB(A) mértékben. ***Egyenértékű vibrációs szintek (ahv, eq) a fogantyúknál, az EN15503 szabvány szerint mérve (m/s²). Az egyenértékű hangnyomásszint 
kiszámítása 1/7 időtartamú alapjárati és 6/7 időtartamú menet közbeni munkaciklussal történt. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző statisztikai eltérése (szórása) 1 m/s².

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket  
használjon a sövényvágójához vagy lombfúvójához
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék  
a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást.  
A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel, 
csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész segítségével. Ez növeli a termék teljesítményét  
és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon  
a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.
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TERMÉKISMERTETŐ: ROBOTFŰNYÍRÓK

AUTOMOWER® 550 AUTOMOWER® 520 AUTOMOWER® 450X AUTOMOWER® 430X AUTOMOWER® 420 AUTOMOWER® 315X AUTOMOWER® 315 AUTOMOWER® 310 AUTOMOWER® 105

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Kis méretű (≈ 400 m²), nyílt, sík terület kevés akadállyal ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kis méretű (≈ 400 m²), lejtős terület akadályokkal ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kis méretű (≈ 800 m²), nyílt, sík terület kevés akadállyal ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Közepes méretű (legfeljebb 1500 m²) nyílt, sík terület kevés 
akadállyal

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Közepes méretű (legfeljebb 1500 m²) lejtős terület akadályokkal ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Közepes méretű (legfeljebb 1500 m²) terület egynél több keskeny 
átjáróval

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nagyobb méretű (legfeljebb 2500 m²) nyílt, sík terület kevés 
akadállyal

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nagyobb méretű (legfeljebb 2500 m²) lejtős terület akadályokkal ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nagy méretű (2500–5000 m²) nyílt vagy bonyolult terület lejtőkkel  
és akadályokkal vagy azok nélkül

● ● ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Munkaterület mérete, m² (+/– 20 %) 5000 2200 5000 3200 2200 1600 1500 1000 600

Óránkénti területi kapacitás, m² 210 92 210 135 92 68 68 56 43

Maximális napi üzemidő, óra 24 24 24 24 24 23 22 17 13

Maximális lejtőkapacitás, belül / szélénél, % 45 / 15 45 / 15 45 /15 45 /15 45 /15 40 / 15 40 /15 40 /15 25 /15

Töltőáram, A 7,0 2,2 7,0 4,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3

Navigációs rendszer, kiindulási pontok száma Szabálytalan /5 Szabálytalan /5 Szabálytalan /5 Szabálytalan /5 Szabálytalan /5 Szabálytalan /3 Szabálytalan /3 Szabálytalan /3 Szabálytalan /2

Vezetőszálak száma, db. 3 3 3 2 1 1 1 1 1

Töltőrendszer Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus

Kereső rendszer Ötszörös keresés Ötszörös keresés Ötszörös keresés Négyszeres keresés Négyszeres keresés Háromszoros keresés Háromszoros keresés Háromszoros keresés Egyszeres keresés

A szénkefe nélküli hajtómotor típusa
Ultracsendes hajtás, 
egyenáramú

Ultracsendes hajtás, 
egyenáramú

Ultracsendes hajtás, 
egyenáramú

Ultracsendes hajtás, 
egyenáramú

Ultracsendes hajtás, 
egyenáramú

DC DC DC DC

A kés szénkefe nélküli motorjának típusa 3 fázisú, egyenáramú 3 fázisú, egyenáramú 3 fázisú, egyenáramú 3 fázisú, egyenáramú 3 fázisú, egyenáramú DC DC DC DC

Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion

Akkumulátor kapacitása, Ah 10,4 3,2 10,4 5,2 3,2 2,1 2,1 2,1 2,1

Akkumulátorfeszültség, V 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Áramfelvétel, W 35 30 35 30 30 25 25 25 20

Vágási szélesség, cm 24 24 24 24 24 22 22 22 17

Vágási magasság, min.– max., mm 20–60 20–60 20-60 20 – 60 20 – 60 20–60 20 – 60 20 – 60 20 – 50

Zajszint, dB(A) (mért/garantált)* 60 /61** 58 /59 ** 58 / 59 56 / 58 56 / 58 58 / 60 58 / 60 58 / 60 58 / 61

Pótkések, db 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Súly, kg 13,9 11,5 13,9 13,2 11,5 10,0 9,0 9,0 6,7

TULAJDONSÁGOK

Lopásgátló  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Automatikus átjárókezelés  •  •  •  •  •  •  •  • —

Megvilágított kijelző — —  •  •  •  •  •  •  •

Megvilágított billentyűzet — —  •  • — — — — —

Elektromos magasságállítás  •  •  •  •  • — — — —

GPS-es lopási nyomkövetés  •  •  •  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

GPS-navigáció  •  •  •  • —  • — — —

Emelésérzékelő  •  •  •  •  •  •  •  •  •

PIN-kódos lezárás  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Profilok — —  •  •  •  •  • — —

Pontvágás — —  •  •  •  •  • — —

Billenésérzékelő  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Ultrahangos érzékelő  • —  • — — — — — —

Időjárásalapú időzítés  •  •  •  •  •  •  • — —

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

Automower® Connect  •  •  •  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

Elülső fényszórók — —  •  • —  • — — —

Ház ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Egyenletlen talaj készlet  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Puha hordtáska ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Fali akasztó ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Kerékkefe készlet  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Ház színcsere ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem * A környezeti zajkibocsátás mérése hangteljesítményként (LWA) történt a 2000 /14 /EC irányelvvel összhangban. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket,  
valamint a tesztkódtól való eltérést 1–3 dB(A) mértékben. ** A robotfűnyíróra felszerelt kerékkefékkel mérve. Zajszint kefék nélkül 58/59 dB(A) az 550-es modellen és 56/56 dB(A) az 520-as modellen.

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban 
(2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges 
teljesítményét. A motorok teljesítmény-besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által 
normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott 
fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény a SAE J1349/ 
ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől.  
A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, 
a környezeti viszonyoktól és más változóktól.

A Husqvarna Automower® robotfűnyíró őszi karbantartása
Ha véget ér a hosszú nyár, amikor sokat kell füvet nyírni napsütésben és 
esőben, éjjel és nappal, akkor jól esik egy kis kényeztetés. Tisztítsa és 
szárítsa meg, és ellenőrizze a gépét, hogy minden rendben van-e, 
valamint kellő időben szereljen fel új, éles, eredeti Husqvarna késeket, és 
telepítse a szoftverfrissítéseket az új szezonra. A helyi Husqvarna 
forgalmazó tudja, hogyan kell gondozni az Automower® robotfűnyírót, 
hogy hosszú ideig problémamentesen és csúcsteljesítményen működjön. 
Kérjen ajánlatot az őszi átvizsgálásra és a téli tárolásra.

2016-tól kezdődően a Husqvarna csak Longlife biztonsági késeket 
forgalmaz, amelyek megfelelnek a robotfűnyírókra vonatkozó IEC 
60335-2-107 biztonsági szabványnak. Tanácsért forduljon a helyi 
szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: RIDEREK

R 422Ts AWD RC 320Ts AWD RC 318T R 316T AWD R 320 AWD R 214TC R 216 AWD R 216 R 213C

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Nagy méretű otthoni kertek és földbirtokok ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Közepes és nagy méretű otthoni kertek ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kis- és közepes méretű otthoni kertek ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kisméretű kertek

MŰSZAKI ADATOK

Motor gyártója Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motor típusneve Endurance Series V-Twin Endurance Endurance FS Series V-Twin Endurance Series Intek V-Twin Intek Intek Intek

Nettó teljesítmény előre beállított fordulatszámon, kW 12,6 @ 3000 12,6 @ 1/3000 12,6 @ 1/3000 9,6 @ 2900 10,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,5 @ 3000 6,4 @ 3000 6,4 @ 3000

Akkumulátor, V/Ah 12 / 24 12 / 5,5 12 / 5,5 12 /24 12 /24 12/24 12/21 12/21 12/21

A motor kenése Teljes kényszerkenés Teljes kényszerkenés Teljes kényszerkenés Teljes kényszerkenés Teljes kényszerkenés Nyomó kenés Nyomó kenés Nyomó kenés Nyomó kenés

Üzemanyagtartály, liter 17 12 12 12 12 12 7 4 4

Erőátvitel típusa Hidrosztatikus összkerékhajtás Hidrosztatikus összkerékhajtás Hidrosztatikus Hidrosztatikus összkerékhajtás Hidrosztatikus összkerékhajtás Hidrosztatikus Hidrosztatikus összkerékhajtás Hidrosztatikus Hidrosztatikus

Sebességváltó gyártója Kanzaki TuffTorq TuffTorq Kanzaki Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq

Garantált hangteljesítményszint (LWA), dB(A)* 103 100 100 98 99 100 99 100 100

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)** 88 85 85 83 84 85 85 85 85

Vibrációs szint a kormánykeréknél, m /s²*** 3,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 1,6 1.6 1,6

Vibrációs szint az ülésnél, m /s²*** 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2

Vágási módok BioClip® / Hátsó fűkidobás Fűgyűjtés / Mulcsozás Fűgyűjtés / Mulcsozás BioClip® / Hátsó fűkidobás BioClip® / Hátsó fűkidobás BioClip® / Hátsó fűkidobás BioClip® / Hátsó fűkidobás BioClip® / Hátsó fűkidobás BioClip® / Hátsó fűkidobás

Vágási szélesség, min–max, cm 103 –122 103 -112 103 -112 94 -112 94-112 94-103 95 85 85

Vágási magasság, min.– max., mm 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75

Fordulókör, cm 60 50 50 30 30 30 95 65 65

Kések száma 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Fűgyűjtő térfogata, liter — 300 300 — — — — — —

Kerékméret 200 / 65 –8 16 / 6,5-8 16 / 6,5-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 155 /50-8 155 /50-8

Alapgép magassága, cm 116 129,5 128,4 115 115 107 108 108 108

Alapgép hossza, cm 207 201 201 202 202 190 229 212 212

Alapgép szélessége, cm 90 103,5 103 89 89 89 99 88 88

Súly, kg 330 328 328 236 253 217 208 190 190

TULAJDONSÁGOK

ACTech™ —  •  • — — — — — —

Összkerékhajtás  •  • —  •  • —  • — —

Csuklós kormánymű  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Szerszám keret  •  •  •  •  • — — — —

Automatikus vágókés-állítás  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Külső üzemanyagsapka  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Előre felszerelt vágóasztal  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Fényszórók  •  •  •  • — — — — —

Időmérő  •  •  • —  • — — — —

Hidraulikus szerszámemelő  • — — — — — — — —

Elforduló hátsó tengely  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Szervokormánymű  •  • —  • — — — — —

Szervizpozíció  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Átlátszó üzemanyagtartály  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Turn key start —  •  • —  •  •  •  •  •

Extra hatékonyság — — — — —  • — — —

12 V-os csatlakozó aljzat  •  •  • — — — — — —

VÁGÓASZTAL

Combi 85 — — — — — — — — —

Combi 94 — — — ( •  ) ( •  )  • ( •  ) ( •  )  •

Combi 95 — — — — — — — — —

Combi 103 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) —

Combi 112 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Combi 122 ( •  ) — — — — — — — —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem *A környezeti zajkibocsátás mérése és számítása a 2000/14/EK irányelv szerinti garantált hangteljesítmények alapján történt. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint  
a tesztkódtól való eltérést 1 –2 dB(A) mértékben. **A hangnyomás mértéke megfelel az ISO 5395 és az MSZ EN 836 szabványnak. A hangnyomás feltüntetett adatainak jellemző statisztikai szórása (normál eltérése) 1,2 dB(A). A használatban lévő 
vágófej befolyásolhatja a zajkibocsátást és a zajnyomást. A feltüntetett számadatok a konkrét fűnyírón leggyakrabban használt vágóberendezésre vonatkoznak. Bővebb tájékoztatásért lásd a felhasználói kézikönyvet. ***A vibráció mértéke megfelel 
az ISO 5395 és az MSZ EN 836 szabványnak. A feltüntetett vibrációs adatok jellemző statisztikai szórása 0,2 m/s² (kormánykerék) és 0,8 m/s² (ülés).

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: OLDALKIDOBÓS KERTI TRAKTOROK

TS 348XD TS 346 TS 343 TS 243T TS 142L TS 138

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Nagy méretű otthoni kertek és földbirtokok ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Közepes és nagy méretű otthoni kertek ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kis- és közepes méretű otthoni kertek ● ● ● ● ● ● ● ●

Kisméretű kertek ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Motor gyártója Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motor típusneve FR Series V-twin
Husqvarna Endurance  
Series V-Twin

Husqvarna Endurance  
Series V-Twin

Husqvarna Endurance  
Series V-Twin

Husqvarna series Husqvarna series

Nettó teljesítmény előre beállított fordulatszámon, kW N /A 13,8 @ 2600 13,8 @ 2600 11,1 @ 2600 8,6 @ 2600 8,6 @ 2600

A motor kenése Teljes kényszerkenés Teljes kényszerkenés Teljes kényszerkenés Teljes kényszerkenés Nyomó kenés Nyomó kenés

Üzemanyagtartály, liter 15,1 15,1 15,1 9,5 5,7 5,7

Erőátvitel típusa
Nagy teherbírású hidroasztatikus 
erőátvitel elektromos 
differenciálzárral

Gyors hidrosztatikus Hidrosztatikus Hidrosztatikus Hidrosztatikus CVT

Garantált hangteljesítményszint (LWA), dB(A)* 105 100 100 100 100 100

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)** N /A 85 84 85 85 83

Vibrációs szint a kormánykeréknél, m /s²*** N /A 2,73 4,60 3,86 N/A 2,05

Vibrációs szint az ülésnél, m /s²*** N /A 0,14 0,12 0,13 N/A 0,12

Hajtási mód Pedállal működtetett Pedállal működtetett Pedállal működtetett Pedállal működtetett Karral működtetett Pedállal működtetett

Vágási módok Oldalsó fűkidobás Oldalsó fűkidobás Oldalsó fűkidobás Oldalsó fűkidobás Oldalsó fűkidobás Oldalsó fűkidobás

Vágási szélesség (cm/hüvelyk) 122/48 117/46 107/42 107/42 107/42 97/38

Fordulókör, cm**** 110 81 120 85 120 137

Vágási magasság, min.– max., mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Vágóasztal típusa ClearCut™, szerelt Sajtolt, megerősített ClearCut™, heggesztett Sajtolt, megerősített Sajtolt Sajtolt

Nem erodáló kerekek 4 +1 4 +1 2 +1 4 2 —

Vágóél kapcsolása Elektromos áram Elektromos áram Elektromos áram Elektromos áram Manuális Manuális

Fűgyűjtő térfogata, liter — — — — — —

Üléstámla magassága Extra nagy Magas Magas Magas Közepes Alacsony

Kerékméret, elülső, hüvelyk 16 × 6,5 –8 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15× 6 –6 15 × 6 –6

Kerékméret, hátsó, hüvelyk 23 ×10,5-12 20 ×10–8 20 ×10–8 20 ×10–8 18× 9,5–8 18 × 8,5–8

Alapgép magassága, cm 108 109 109 109 102 102

Alapgép hossza, cm 190 175 175 175 173 173

Alapgép szélessége, cm N /A 122 112 110 110 102

Súly, kg N /A 232 242 212 182 175

TULAJDONSÁGOK

Állítható, csúsztatható ülés  •  •  •  •  •  •

Air Induction™ —  •  •  •  •  •

Akkumulátor visszajelzője töltőcsatlakozóval —  •  •  •  •  •

Öntött elülső tengely  •  •  •  •  • —

Automata szivató —  •  •  •  •  •

ClearCut™  • —  • — — —

Megerősített vágóasztal  •  •  •  • — —

Automatikus sebességtartás  •  •  • — — —

Differenciálzáras erőátvitel  • —  • — — —

Ergonomikus kormánykerék  •  •  •  •  • —

Gyors sebességváltó —  • — — — —

A sárvédőre szerelt vágási magasságállító  •  •  •  •  •  •

A teli fűgyűjtő visszajelzője — — — — — —

Fényszórók — — —  •  •  •

Fényszórók, LED  •  •  • — — —

Üzemóra-mérő szervizelési emlékeztetővel —  •  •  •  • —

Pedállal működtetett CVT-erőátvitel — — — — —  •

Pedállal működtetett hidrosztatikus erőátvitel  •  •  •  • — —

Billenő elülső tengely  •  •  •  •  •  •

RapidReplace™ —  •  • — — —

SmartSwitch™ —  •  • — — —

Fellépő  •  •  •  •  •  •

Látható üzemanyagszint  •  •  •  • — —

Víztömlő-csatlakozó  •  •  •  •  •  •

VÁGÁSI RENDSZEREK
Fűgyűjtő ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Terelőlap  •  •  •  •  •  •

BioClip® Ülésből kapcsolható — — — — — —

BioClip® aljzat — — — — — —

BioClip® egység / lemez ( •  ) ( •  )  • ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem 

*A környezeti zajkibocsátás mérése és számítása a 2000/14/EK irányelv szerinti garantált hangteljesítmények alapján  
történt. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól való eltérést 1 –2 dB(A) 
mértékben. **A hangnyomás mértéke megfelel az ISO 5395 és az MSZ EN 836 szabványnak. A hangnyomás  
feltüntetett adatainak jellemző statisztikai szórása (normál eltérése) 1,2 dB(A). A használatban lévő vágófej befolyásolhatja 
a zajkibocsátást és a zajnyomást. A feltüntetett számadatok a konkrét fűnyírón leggyakrabban használt vágóberendezésre 
vonatkoznak. Bővebb tájékoztatásért lásd a felhasználói kézikönyvet. ***A vibráció mértéke megfelel az ISO 5395 és az MSZ 
EN 836 szabványnak. A feltüntetett vibrációs adatok jellemző statisztikai szórása 0,2 m/s² (kormánykerék) és 0,8 m/s² (ülés).  
****A vágásoldali fordulónál mérve.

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban  
(2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. 
A motorok teljesítmény-besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények 
között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói 
kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású 
motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ  
a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és más változóktól.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket 
használjon a Rideréhez vagy a traktorjához
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették  
ki, hogy növeljék a legsokoldalúbb kerti berendezés élettartamát egész évben.  
A termékeinkhez biztosítjuk a leggyakrabban szükséges pótalkatrészeket is. 
Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy 
forduljon a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

FONTOS! Minden egyes munkamenet előtt ellenőrizze az olaj/kenőanyag  
szintjét, és töltse fel.

Javasolt gyakran használt alkatrészek a riderekhez és a traktorokhoz:
– Légszűrő 
– Akkumulátor riderhez 
– Akkumulátortöltő 
– Combi / CombiClip kések 
– 10W/40 négyütemű motorolaj
– Motorolajszűrő 
– Gyújtógyertya 

A géphez ajánlott pótalkatrészekkel kapcsolatban olvassa el a kezelői kézikönyvet 
vagy forduljon a szakkereskedőhöz.
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TERMÉKISMERTETŐ: FŰGYŰJTŐS KERTI TRAKTOROK

TC 342T TC 239T TC 142T TC 138

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Nagy méretű otthoni kertek és földbirtokok ● ● ● ● ● 

Közepes és nagy méretű otthoni kertek ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kis- és közepes méretű otthoni kertek ● ● ● ● ● ● ●

Kisméretű kertek ● 

MŰSZAKI ADATOK

Motor gyártója Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motor típusneve FR Series V-twin
Husqvarna Endurance  
Series V-twin

Husqvarna series V-twin Husqvarna series

Nettó teljesítmény előre beállított fordulatszámon, kW 13,3 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,6 @ 2600

A motor kenése Teljes kényszerkenés Teljes kényszerkenés Nyomó kenés Nyomó kenés

Üzemanyagtartály, liter 13,3 9,5 9,5 5,7

Erőátvitel típusa Gyors hidrosztatikus Hidrosztatikus Hidrosztatikus Hidrosztatikus

Garantált hangteljesítményszint (LWA), dB(A)* 100 100 100 100

Hangnyomás szintje a kezelő fülénél, dB(A)** 85 84 86 85

Vibrációs szint a kormánykeréknél, m /s²*** 1,12 2,96 3,41 3,87

Vibrációs szint az ülésnél, m /s²*** 0,19 0,07 0,13 0,13

Hajtási mód Pedállal működtetett Pedállal működtetett Pedállal működtetett Pedállal működtetett

Vágási módok BioClip®/Fűgyűjtés BioClip®/Fűgyűjtés Fűgyűjtés Fűgyűjtés

Vágási szélesség (cm/hüvelyk) 107/42 97/38 107/42 97/38

Fordulókör, cm**** 95 105 95 107

Vágási magasság, min.– max., mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Vágóasztal típusa Sajtolt, megerősített Sajtolt, megerősített Sajtolt Sajtolt

Nem erodáló kerekek 4 2 4 2

Vágóél kapcsolása Elektromos áram Elektromos áram Manuális Manuális

Fűgyűjtő térfogata, liter 320 320 320 220

Üléstámla magassága Magas Magas Alacsony Alacsony

Kerékméret, elülső, hüvelyk 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6

Kerékméret, hátsó, hüvelyk 18 × 9,5–8 18 × 9,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8

Alapgép magassága, cm 107 107 102 102

Alapgép hossza, cm 252 252 252 240

Alapgép szélessége, cm 112 102 112 102

Súly, kg 260 251 244 211

TULAJDONSÁGOK

Állítható, csúsztatható ülés  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •

Akkumulátor visszajelzője töltőcsatlakozóval  •  •  •  •

Öntött elülső tengely  •  • — —

Automata szivató —  •  •  •

ClearCut™ — — — —

Automatikus sebességtartás  • — — —

Differenciálzáras erőátvitel — — — —

Ergonomikus kormánykerék  •  • — —

Gyors sebességváltó  • — — —

A sárvédőre szerelt vágási magasságállító  •  •  •  •

A teli fűgyűjtő visszajelzője  •  •  •  •

Fényszórók —  •  •  •

Fényszórók, LED  • — — —

Üzemóra-mérő szervizelési emlékeztetővel  •  • — —

Pedállal működtetett CVT-erőátvitel — — — —

Pedállal működtetett hidrosztatikus erőátvitel  •  •  •  •

Billenő elülső tengely  •  •  •  •

RapidReplace™ — — — —

Megerősített vágóasztal  •  • — —

SmartSwitch™ — — — —

Fellépő  •  •  •  •

Látható üzemanyagszint — — — —

Víztömlő-csatlakozó  •  •  •  •

VÁGÁSI RENDSZEREK
Fűgyűjtő  •  •  •  •

Terelőlap ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

BioClip® Ülésből kapcsolható  •  • — —

BioClip® aljzat — — ( •  ) ( •  )

BioClip® egység / lemez — — — —

 

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem 

*A környezeti zajkibocsátás mérése és számítása a 2000/14/EK irányelv szerinti garantált hangteljesítmények alapján  
történt. A garantált hangteljesítmény tartalmazza a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól való eltérést 1 –2 dB(A)  
mértékben. **A hangnyomás mértéke megfelel az ISO 5395 és az MSZ EN 836 szabványnak. A hangnyomás feltüntetett 
adatainak jellemző statisztikai szórása (normál eltérése) 1,2 dB(A). A használatban lévő vágófej befolyásolhatja a zajki-
bocsátást és a zajnyomást. A feltüntetett számadatok a konkrét fűnyírón leggyakrabban használt vágóberendezésre vonat-
koznak. Bővebb tájékoztatásért lásd a felhasználói kézikönyvet. ***A vibráció mértéke megfelel az ISO 5395 és az MSZ  
EN 836 szabványnak. A feltüntetett vibrációs adatok jellemző statisztikai szórása 0,2 m/s² (kormánykerék) és 0,8 m/s² (ülés).  
****A vágásoldali fordulónál mérve.

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket 
használjon a kerti traktorjához
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették  
ki, hogy növeljék a legsokoldalúbb kerti berendezés élettartamát egész évben.  
A termékeinkhez biztosítjuk a leggyakrabban szükséges pótalkatrészeket is. 
Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy 
forduljon a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

FONTOS! Minden egyes munkamenet előtt ellenőrizze az olaj/kenőanyag szintjét, 
és töltse fel.

Javasolt gyakran használt alkatrészek a riderekhez és a traktorokhoz:
– Légszűrő 
– Akkumulátor riderhez 
– Akkumulátortöltő 
– Combi / CombiClip kések 
– 10W/40 négyütemű motorolaj
– Motorolajszűrő 
– Gyújtógyertya 

A géphez ajánlott pótalkatrészekkel kapcsolatban olvassa el a kezelői 
kézikönyvet vagy forduljon a szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban  
(2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. 
A motorok teljesítmény-besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények 
között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói 
kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású 
motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ  
a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és más változóktól.
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NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól  
és más változóktól.

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket 
használjon a vezethető fűnyírójához.
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették  
ki, hogy növeljék a legsokoldalúbb kerti berendezés élettartamát egész évben.  
A termékeinkhez biztosítjuk a leggyakrabban szükséges pótalkatrészeket is. 
Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy 
forduljon a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

FONTOS! Minden egyes munkamenet előtt ellenőrizze az olaj/kenőanyag szintjét, 
és töltse fel.

Javasolt gyakran használt alkatrészek a vezethető fűnyírókhoz.
– Légszűrő 
– Akkumulátor riderhez 
– Akkumulátortöltő 
– Combi / CombiClip kések 
– 10W/40 négyütemű motorolaj
– Motorolajszűrő 
– Gyújtógyertya 

A géphez ajánlott pótalkatrészekkel kapcsolatban olvassa el a kezelői 
kézikönyvet vagy forduljon a szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Z560X Z242F

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Nagy méretű otthoni kertek és földbirtokok ● ● ●

Közepes és nagy méretű otthoni kertek ●  ● ● 

Kis- és közepes méretű otthoni kertek ● ● ●

Kisméretű kertek ●  

MŰSZAKI ADATOK

Motor gyártója Kawasaki Kawasaki

A motor neve FX Series FS Series V-Twin

Nettó teljesítmény előre beállított fordulatszámon, kW 17,5 @ 3200 14,9 @ 3200

Üzemanyagtartály (liter) 45 13

Erőátvitel típusa ZT 5400 EZT Integrated

A sebességváltó gyártója Hydro-Gear Hydro-Gear

Hengerűrtartalom (cm³) 16 10

Előremeneti sebesség, min/max. (km/h) 0–19,3 0–10,5

Hátrameneti sebesség, min/max. (km/h) 0–9,6 0–4,8

Vágási módok Fűgyűjtés / Mulcsolás / Oldalsó fűkidobás Fűgyűjtés / Mulcsolás / Oldalsó fűkidobás

Vágási szélesség (cm) 152 107 

Vágási magasság, min.-max. (mm) 25 –127 38 –102

Vágóasztal típusa / fokozatok Szerelt / 7 Szerelt / 10

Késtengelyház típusa Öntöttvas Öntöttvas

Vágókés kapcsolása Elektromágneses kuplung Elektromos kuplung

Ülés típusa Professional, felfüggesztés Vinil (csúszósín)

Kerékméret, elülső (hüvelyk) 13 × 6,5 -6 (tömör kerék) 11 × 6 – 5

Kerékméret, hátsó (hüvelyk) 24 × 12 -12 18 × 8,5 – 8

FUNKCIÓK

Állítható, csúsztatható ülés  •  •

ClearCut™ —  •

Fényszórók ( •  ) —

LED fényszóró — ( •  )

Üzemóra-mérő szervizelési emlékeztetővel  •  •

Megerősített vágóasztal  •  •

Víztömlő-csatlakozó —  •

VÁGÁSI RENDSZEREK

Mulcsolókészlet tartozék ( •  ) ( •  )

Fűgyűjtő tartozék ( •  ) ( •  )

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem

TERMÉKISMERTETŐ: HELYBEN MEGFORDULÓ TRAKTOROK
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TERMÉKISMERTETŐ: FŰNYÍRÓK

LB 553S e LC 551SP LB 548S e LC 451S LC 356 AWD LC 356V LC 353VI LC 353V LC 347VI LC 347V

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Részidejű használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Alkalmi használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Motor gyártója Honda Kawasaki Honda Briggs & Stratton Honda Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motor típusneve GCV160 FJ180KAI GCV160 750e DOV GCV160 GCV160 675IS 650EXI 675IS 650EXI

Nettó teljesítmény előre beállított fordulatszámon, kW 2,8 @ 2900 2,9 @ 2800 2,8 @ 2900 2,6 @ 2900 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800

Üzemanyagtartály, liter 0,9 1,9 0,93 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Meghajtórendszer Önjáró, egysebességes Önjáró, egysebességes Önjáró, egysebességes Önjáró, egysebességes Önjáró, egysebességes AutoWalk™ 2
Self-propelled, variable 
speed

Self-propelled, variable 
speed

Self-propelled, variable 
speed

Önjáró, egysebességes

Hajtott kerekek Elülső Hátsó Elülső Hátsó Összes Összes Rear Rear Rear Hátsó

A keréktárcsa anyaga Alumínium Alumínium Alumínium Műanyag Műanyag Műanyag Plastic Plastic Plastic Műanyag

Kerékméret, elülső/hátsó, mm 203 /203 210 /210 203 /203 210 /210 203 /203 203 /203 190 /230 190 /230 170 /210 170 /210

Sebesség, km / h 4,8 4,1 5,0 4,1 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0

A vágóasztal anyaga Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Acél Acél Composite Composite Composite Cinkbevonatú acél

Vágási módok BioClip®
Fűgyűjtés / Hátsó 
fűkidobás

BioClip®
Fűgyűjtés / Hátsó 
fűkidobás

Fűgyűjtés / BioClip®/  
Oldalsó fűkidobás

Fűgyűjtés / BioClip®/  
Hátsó fűkidobás

Collection /  
Rear ejection

Collection /  
Rear ejection

Collection / BioClip®/  
Rear ejection

Fűgyűjtés / BioClip®/  
Hátsó fűkidobás

Vágási szélesség, cm 53,0 51,0 48,0 51,0 56,0 56,0 53,0 53,0 47,0 47,0

Vágási magasság, min.– max., mm 27– 65 26 –74 30 – 60 26 –74 38 –108 38 –108 20 –75 20 –75 20 -75 20 -75

Vágásmagasság fokozatai 5 6 6 6 9 9 6 6 6 6

Kés típusa Mulcsozó Fűgyűjtő Mulcsozó Fűgyűjtő Crown cut™ Crown cut™ Collect Collect Collect Fűgyűjtő

Fűgyűjtő típusa — Szövet porfogóval — Szövet porfogóval
Lefelé szellőző, puha 
kosár

Lefelé szellőző, puha 
kosár

Fabric with  
dust blocker

Fabric with  
dust blocker

Fabric with  
dust blocker

Szövet porfogóval

Fűgyűjtő térfogata, liter — 65 — 65 68 68 60 60 60 60

Fogantyú típusa Rezgéscsillapított Ergonomikus Rezgéscsillapított Ergonomikus Ergonomikus Ergonomikus Comfort Comfort Comfort Komfort

Súly, kg 36,7 50,0 32,5 40,6 39,5 37,7 34,2 33,0 32,0 30,0

TULAJDONSÁGOK

Összkerékhajtás — — — —  • — — — — —

Rezgéscsillapított fogantyú  • —  • — — — — — — —

Vágókés-fékező kuplung (BBC) — — — — — — — — — —

Központi vágási magasságállítás  •  •  •  • — —  •  •  •  •

Dupla golyóscsapágyas kerekek  •  •  •  • —  •  •  •  •  •

Elektromos indítás — — — — — —  • — — —

Összecsukható fogantyú —  • —  •  •  •  • —  •  •

Fogantyú magasságállítás  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

InStart™ — — — — — —  • —  • —

ReadyStart™ — — — — — — —  • —  •

Oldalról állítható fogantyú  • —  • — — — — — — —

Oldalsó ütközésvédő — — — — — — — — — —

Víztömlő-csatlakozó — — — —  •  • — — — —

Tartozékként rendelhető BioClip® készlet — — — — — — — — — —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem 

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket 
használjon a fűnyírójához
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették 
ki, hogy megkönnyítsék a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék 
a problémamentes használatot és tárolást. A termékeinkhez biztosítjuk a 
leggyakrabban szükséges pótalkatrészeket is. Bármilyen bizonytalanság esetén 
olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon a helyi Husqvarna 
szakkereskedőhöz.

FONTOS! Minden egyes munkamenet előtt ellenőrizze az olaj/kenőanyag 
szintjét, és töltse fel.

Javasolt gyakran használt alkatrészek a riderekhez és a traktorokhoz:
– Kések, mulcsozó 
– Kések, standard
– Kések, Hi Lift 
– Kések, fűgyűjtő 
– Motorolaj (10W/30) 
– Gyújtógyertya 
– Légszűrők és olajszűrők

A géphez ajánlott pótalkatrészekkel kapcsolatban mindig olvassa el a kezelői 
kézikönyvet vagy forduljon a szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.
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TERMÉKISMERTETŐ: FŰNYÍRÓK

LC 253S LC 247SP LC 247 LB 155S LC 153

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Teljes idejű használat

Részidejű használat ● ● ● ● 

Alkalmi használat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Motor gyártója Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motor típusneve 650EXI 575EX 450e 650e 625e

Nettó teljesítmény előre beállított fordulatszámon, kW 2,4 @ 2800 2,1 @ 2900 1,8 @ 2900 2,5 @ 2950 2,9 @ 2950

Üzemanyagtartály, liter 1,0 0,8 0,8 1,5 1,0

Meghajtórendszer Önjáró, egysebességes Önjáró, egysebességes Tolható Önjáró, egysebességes Tolható

Hajtott kerekek Hátsó Hátsó — Elülső Elülső

A keréktárcsa anyaga Műanyag Műanyag Műanyag Műanyag Műanyag

Kerékméret, elülső/hátsó, mm 190 /230 170 /210 170 /210 203/305 203/305

Sebesség, km / h 4.5 4,5 4,5 3,5 5,3

A vágóasztal anyaga Kompozit Kompozit Kompozit Acél Acél

Vágási módok
Fűgyűjtés /  
Hátsó fűkidobás

Fűgyűjtés / Hátsó fűkidobás Fűgyűjtés / Hátsó fűkidobás BioClip® / Oldalsó fűkidobás Fűgyűjtés / BioClip®

Vágási szélesség, cm 53,0 47,0 47,0 55,0 53,0

Vágási magasság, min.– max., mm 20 -75 20 -75 20 -75 31– 89 31– 88

Vágásmagasság fokozatai 6 6 6 5 5

Kés típusa Fűgyűjtő Fűgyűjtő Fűgyűjtő Mulcsoló Fűgyűjtő

Fűgyűjtő típusa Szövet porfogóval Szövet porfogóval Szövet porfogóval — Puha kosár

Fűgyűjtő térfogata, liter 60 55 55 — 56,6

Fogantyú típusa Komfort Ergonomikus Ergonomikus Komfort Komfort

Súly, kg 32,0 29,2 26,8 33,4 37,7

TULAJDONSÁGOK

Összkerékhajtás — — — — —

Rezgéscsillapított fogantyú — — — — —

Vágókés-fékező kuplung (BBC) — — — — —

Központi vágási magasságállítás  •  •  • — —

Dupla golyóscsapágyas kerekek  •  •  • —  •

Elektromos indítás — — — — —

Összecsukható fogantyú  •  •  •  •  •

Fogantyú magasságállítás  •  •  •  •  •

InStart™ — — — — —

ReadyStart™  • — — — —

Oldalról állítható fogantyú — — — — —

Oldalsó ütközésvédő — — — — —

Víztömlő-csatlakozó — — — — —

Tartozékként rendelhető BioClip® készlet  •  •  • — —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem 

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket 
használjon a fűnyírójához
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették 
ki, hogy megkönnyítsék a Husqvarna gépek karbantartását, és lehetővé tegyék 
a problémamentes használatot és tárolást. A termékeinkhez biztosítjuk a 
leggyakrabban szükséges pótalkatrészeket is. Bármilyen bizonytalanság esetén 
olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon a helyi Husqvarna 
szakkereskedőhöz.

FONTOS! Minden egyes munkamenet előtt ellenőrizze az olaj/kenőanyag 
szintjét, és töltse fel.

Javasolt gyakran használt alkatrészek a riderekhez és a traktorokhoz:
– Kések, mulcsozó 
– Kések, standard
– Kések, Hi Lift 
– Kések, fűgyűjtő 
– Motorolaj (10W/30) 
– Gyújtógyertya 
– Légszűrők és olajszűrők

A géphez ajánlott pótalkatrészekkel kapcsolatban mindig olvassa el a kezelői 
kézikönyvet vagy forduljon a szakkereskedőhöz.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.
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 = Igen — = Nem

TERMÉKISMERTETŐ – NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK

MEGJEGYZÉS Mindig ellenőrizze a helyi előírásokat, mielőtt a készüléket 
az ivóvízhálózatra csatlakoztatja, és szükség esetén használjon 
visszafolyásgátlót. Feltétlenül tartsa be a szennyvízre vonatkozó helyi 
előírásokat, amikor Husqvarna nagynyomású mosóberendezést használ.

Mindig eredeti Husqvarna szerszámokat és 
pótalkatrészeket használjon a nagynyomású 
mosóberendezéséhez.
A Husqvarna nagynyomású mosóberendezéseket a 
többi géphez hasonlóan úgy fejlesztették ki, hogy 
megfeleljenek a biztonsági előírásoknak, és optimális 
teljesítményt érjenek el. Ha javítani kell, a Husqvarna 
javasolja, hogy azt minősített technikussal végeztesse el, 
kizárólag eredeti Husqvarna vagy más ajánlott 
pótalkatrész felhasználásával. Ez növeli a termék 
teljesítményét és élettartamát. Bármilyen kérdés 
felmerülése esetén olvassa el a használati utasítást, 
vagy forduljon a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

PW 460 PW 450 PW 360 PW 350 PW 345C PW 235R PW 235 PW 125

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Nagy méretű otthoni kertek és földbirtokok ● ● ● ● ● ●

Közepes méretű lakóövezeti kertek ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kisméretű lakóövezeti kertek ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Járműtisztítás ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Max. nyomás (bar) 160 150 160 150 145 135 135 125

Max. üzemi nyomás (bar) 150 140 145 135 135 105 105 95

Vízáramlás (l/h) 570 – 650 540 – 610 410 – 500 420 – 500 420 – 550 350 – 520 350 – 520 320 – 460

Feszültség (V) 230 230 230 230 230 230 230 230

Névleges teljesítmény (W) 3300 2900 2300 2100 2400 1800 1800 1500

Víz max. bemeneti hőmérséklete (°C) 60 60 40 40 40 40 40 40

Kioldószerkezet vibrációs szintje normál fúvókával (m /s²)* < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1

Névleges áramerősség (A) 14,5 12,6 10,0 9,5 10,5 8,0 8,0 7,4

Garantált LWA hangteljesítmény (dB(A))** 94 92 86 86 92 92 92 85

Max. önfeltöltési szívás (m) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5

Tápkábel hossza (m) 5 5 5 5 5 5 5 5

Tömlő hossza (m) 15 13 10 9 8 8 8 7

Tisztítószertartály térfogata (l) 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Befoglaló méret (Sz × H × M, mm) 390 × 350 × 810 390 × 350 × 810 350 × 325 × 710 350 × 325 × 710 350 × 325 × 660 265 × 275 × 845 265 × 275 × 845 300 × 315 × 820

Súly (kg) 28,4 27,8 20,8 18,8 13,2 10,4 9,6 7,1

JELLEMZŐK

Fémszivattyú  •  •  •  •  •  •  •  •

Dupla forgók és gyorscsatlakozó  •  •  •  •  •  •  •  •

Tárolás a készüléken  •  •  •  •  •  •  •  •

Forgó fúvóka  •  •  •  •  •  •  •  •

Lapos fúvóka, változtatható nyomás  •  •  •  •  •  •  (fixed)  •  •

Tömlődob  •  •  •  • —  •  (manual)  •  (manual)  •  (manual)

Habfúvó — —  •  •  •  •  •  •

Alumínium hordfogantyú  •  •  •  •  • — — —

Alumínium teleszkópos nyél  •  •  •  •  • — — —

Kábeltárolás gyorskioldóval  •  •  •  •  • — — —

Rugalmas nagynyomású tömlő — — —  •  •  •  •  •

Acélerősítésű nagynyomású tömlő  •  •  • — — — — —

Indukciós motor  •  •  •  • — — — —

Hosszú fúvókafej  •  •  •  • — — — —

Low Force fogantyú  •  •  •  • — — — —

Sárgaréz szivattyú  •  • — — — — — —

Nyomásszabályozás  •  • — — — — — —

Belső tisztítószertartály  •  • — — — — — —

Kerámiabevonatú dugattyúk  • — — — — — — —

Távirányítós nyomásszabályozás — — — — —  • — —

KAPHATÓ SZERSZÁMOK

Szögben álló fúvókafej  •  •  •  •  •  •  •  •

Visszaáramlásgátló  •  •  •  •  •  •  •  •

Acélerősítésű hosszabbító tömlő, 10 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Textilerősítésű hosszabbító tömlő, 8 m — —  •  •  •  •  •  •

Habfúvó, FS 300 — —  •  •  •  •  •  •

O-gyűrű készlet  •  •  •  •  •  •  •  •

Csőtisztító tömlő, 15 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Forgókefe készlet  •  •  •  •  •  •  •  •

Kő- és fatisztító  •  •  •  •  •  •  •  •

Szívótömlő  •  •  •  •  •  •  •  •

Felülettisztító, SC 300 — —  •  •  •  •  •  •

Felülettisztító, SC 400  •  •  •  •  •  •  •  •

Járműtisztító és viaszoló  •  •  •  •  •  •  •  •

Járműtisztító készlet — —  •  •  •  •  •  •

Vízszűrő  •  •  •  •  •  •  •  •

Vízszívó fúvóka — —  •  •  •  •  •  •

* A kezet és a kart érő vibráció az MSZ EN ISO 5349-1 szabvány szerint, lapos fúvókafej mellett. ** A hangteljesítményként mért környezeti zajemisszió (LWA) összhangban van a 2000/14/EK irányelvvel. A garantált hangteljesítmény tartalmazza  
a gyártási eltéréseket, valamint a tesztkódtól való eltérést 1–3 dB(A) mértékben.
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TERMÉKISMERTETŐ: MOTOROS KAPÁK

TR 530 TF 435P TF 325 T300RH Compact Pro

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Gyakori használat: feltöretlen és növényzettel benőtt talaj ● ● ● ● ●

Gyakori használat: szántás, kultiválás és szélezés ● ● ●

Gyakori használat: könnyebb kultiválás, moha eltávolítása és szélezés ● ● ● ●

Ritka használat: kultiválás és szélezés ● ● ● ● ● ● 

MŰSZAKI ADATOK

Motor gyártója Kohler Honda Briggs & Stratton Honda

Motor típusneve CH 270 GX160 CR750 GX25

Hengerűrtartalom, cm³ 208 163 163 25

Nettó teljesítmény előre beállított fordulatszámon, kW 5,2 @ 4000 3,5 @ 3400 3,3 @ 3300 0,6 @ 6500

Üzemanyagtartály, liter 3,6 3,6 3,1 3,0 0,58

Erőátvitel típusa Láncos/kézi Láncos/pneumatikus Láncos/kézi Láncos/kézi

Előremeneti sebességfokozatok 1 2 1 1

Hátrameneti sebességfokozatok 1 1 1 —

Talajmegmunkáló típusa Hátsó kapatagos Elülső kapatagos Elülső kapatagos Elülső kapatagos

Kapatagok száma 12 6 4 4

Kapatag átmérője 356 320 320 225

Munkaszélesség, cm 53 80 60 24

Művelési mélység, cm 18 30 30 15

Tömeg, kg 112 59 46 12

TULAJDONSÁGOK

Hordfogantyú — — —  •

Chevron abroncsok  • — — —

Ellentétesen forgó fogak  • — — —

Ellensúly  • — — —

Leválasztható erőátvitel —  •  • —

Vonórúd —  •  •  •

Hajtott kerekek  • — — —

Két irányba forgó fogak — — — —

Összecsukható fogantyú —  •  •  •

A fogantyúra szerelt sebességválasztó  •  •  • —

Vízszintesen állítható fogantyú —  • — —

Növényvédők —  •  • —

Pneumatikus kapatag kapcsolás —  • — —

Hátrameneti sebességváltó  •  •  • —

Kapatagot védő lemez — — —  •

Szállítási kerék —  •  • —

Függőlegesen állítható fogantyú —  •  • —

Vízszigetelt erőátvitel — — — —

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

Szélező — — —  •

Mohagereblye — — —  •

Eke —  • — —

Töltögetőeke — — —  •

Töltögetőeke fém kerekekkel —  •  • —

Gumikerekek —  • — —

Talajlazító — — —  •

Hótoló —  • — —

Gyomláló szerszám — — —  •

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem 

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket használjon a motoros kapájához
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék a Husqvarna  
gépek karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást. A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres 
időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel, csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész segítségével. Ez 
növeli a termék teljesítményét és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói kézikönyvet, vagy forduljon a 
helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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TERMÉKISMERTETŐ: HÓMARÓK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY A 2010. január 1-jén új irányelv lépett életbe a gépekkel kapcsolatban (2006/42/EK), ami előírja a gyártók számára, hogy kilowattban (kW) adják meg a motorok névleges teljesítményét. A motorok teljesítmény-
besorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorja által normál munkakörülmények között és a vonatkozó zajvédelmi előírások betartásával (meghatározott fordulatszámon, lásd a felhasználói kézikönyvet) leadott átlagos nettó teljesítmény  
a SAE J1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A tömeggyártású motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a használati fordulatszámtól, a környezeti viszonyoktól és  
más változóktól.

Mindig eredeti Husqvarna kenőanyagokat és pótalkatrészeket használjon a hómarójához
Ezeket a kiváló minőségű pótalkatrészeket és kenőanyagokat úgy fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék a Husqvarna gépek 
karbantartását, és lehetővé tegyék a problémamentes használatot és tárolást. A Husqvarna javasolja, hogy rendszeres  
időközönként végeztessen átvizsgálást képzett szakemberrel, csak eredeti Husqvarna vagy más ajánlott pótalkatrész  
segítségével. Ez növeli a termék teljesítményét és élettartamát. Bármilyen bizonytalanság esetén olvassa el a felhasználói  
kézikönyvet, vagy forduljon a helyi Husqvarna szakkereskedőhöz.

ST 327P ST 230P ST 224 ST 131

TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT

Gyakori használat, nehéz felület ● ● ● ● ●  

Gyakori használat, normál felület ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ritka használat, nagy mennyiségű hó ● ● ● ● ● ● ●  

Ritka használat, kis mennyiségű hó ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MŰSZAKI ADATOK

Motortípus 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow

Motor típusneve Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium

Hengerűrtartalom, cm³ 291 291 208 208

Nettó teljesítmény előre beállított fordulatszámon, kW 7,2 @ 3600 7,2 @ 3600 4,7 @ 3600 4,0 @ 3450

Üzemanyagtartály, liter 2,7 2,7 2,6 1,4

Munkaszélesség, cm 68 76 61 53

Belépő magasság, cm 58,4 58,4 58,4 33,0

A csiga átmérője, cm 35,5 30,5 30,5 20,3

Kerékméret, egytengelyes, hüvelyk 15 × 5,0 16 × 4,8 15 × 5,0 8 × 1,75

Súly, kg 114,3 107,9 90,1 39,3

TULAJDONSÁGOK

Kétfokozatú rendszer  •  •  • —

Egyfokozatú rendszer — — —  •

Állítható távtartók  •  •  • —

Tisztítópálca  •  •  • —

Hófalvágó  • ( •  ) ( •  ) —

Terelőlap toldalék  • — — —

Differenciálzár  •  •  • —

Elektromos indító  •  •  •  •

Továbbító csiga golyóscsapággyal  •  •  • —

Fűthető fogantyúk  •  •  • —

Nagy igénybevételre tervezett szállítócsiga  • — — —

Nagy igénybevételre tervezett szállítócsiga-ház  • — — —

Nagy igénybevételre tervezett távtartók  • ( •  ) ( •  ) —

Nagysebességű lapátkerék  •  •  • —

Hidrosztatikus hajtásrendszer  • — — —

LED fényszóró  •  •  • —

Karral szabályozható terelőlap  •  •  • —

Karral szabályozható kidobó  •  •  • —

Szervokormánymű  •  • — —

Kiváló vezérlőkábelek  •  •  •  •

Gyorskioldós összehajtható fogantyúnyél — — —  •

Folytószelep szabályozó  •  •  • —

Változtatható menetsebesség  •  •  • —

X-trac mély barázdás gumiabroncs  •  •  • —

 = Igen ( ) = Rendelhető — = Nem

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
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HUSQVARNA SZÓRÓL SZÓRA
A

ACTIVE AIR FILTRATION™ A jelenleg kapható egyik leghatékonyabb légszűrő rendszer.  
A karbantartási intervallumok hosszabbak, és a motor kevésbé kopik, még megerőltető körül
mények között is.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) TOVÁBBÍTÁSI RENDSZER Az AFTech™ egy egyedi  
konstrukció, amelyben a vágóasztal, a vágókés és a kimeneti csúszda optimális légáramlást 
biztosít. Ez első osztályú eredményeket biztosít minden fűnyírási módban és segít optimális 
szintre tölteni a fűgyűjtőt a ritkább ürítés érdekében.

A FOGANTYÚRA SZERELT SEBESSÉGVÁLASZTÓ Ergonomikus nyél könnyen elérhető keze
lőszervekkel.

AIR INDUCTION™ Az erőteljes légáramlás vágás előtt felemeli a fűszálakat a kiváló vágási 
minőség, valamint a fű és a falevelek összegyűjtése érdekében.

AIR INJECTION™ Centrifugális légtisztító rendszer a kopás csökkentése és a szűrőcsere közötti 
hosszabb üzemidő érdekében.

AKKUMULÁTOR VISSZAJELZŐJE TÖLTŐCSATLAKOZÓVAL A visszajelzőn egyértelműen látha
tó az akkumulátor állapota, így könnyebben megállapítható, mikor van szükség töltésre.  
Az akkumulátor kényelmesebb töltése érdekében a töltőcsatlakozó a visszajelző mellett van. 
A Husqvarna XS 800 akkumulátortöltőhöz (új csatlakozó) és a BC 0.8hoz való.

A KÉSEK AUTOMATIKUS ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA A kések automatikusan kapcsolódnak a 
vágóasztal leengedésekor.

A LEVEGŐ LEFELÉ IRÁNYULÓ KILÉPÉSE A fűgyűjtő lefelé irányuló levegőkilépő nyílásai lefelé 
és a felhasználótól elfelé irányítják a zajt és a port, ami kényelmesebb munkakörnyezetet 
eredményez.

A SÁRVÉDŐRE SZERELT VÁGÁSI MAGASSÁGÁLLÍTÓ Könnyen elérhető vágásimagasságállí
tás a fokozott ergonómia érdekében. A rugórásegítéses vágóasztal megkönnyíti a beállítást.

A TELI FŰGYŰJTŐ VISSZAJELZŐJE Jelzés figyelmeztet arra, hogy már ideje kiüríteni a fűgyűjtőt.

A TERELŐLAP TOLDALÉKA Jobb használati körülményeket biztosít rendkívül könnyű és száraz 
hó esetében, valamint szeles időben kényelmesebb a hóeltakarítás.

A VÁGÓKÉSEK ELEKTROMOS INDÍTÁSA A vágókések könnyebb indítása érdekében egyszerűen 
húzza meg a kezelőpanelen lévő kapcsolót.

AUTOMATA START-STOP KAPCSOLÓ A leállító kapcsoló automatikusan visszatér a bekapcsolt 
helyzetbe a zökkenőmentes indítás érdekében.

AUTOMATIKUS ÁTJÁRÓKEZELÉS A robotfűnyíró automatikusan érzékeli a keskeny átjárókat, 
és változó útvonalon halad át rajtuk, hogy a keréknyomok észrevétlenek maradjanak.

AUTOTUNE™ Maximális teljesítményt nyújt a motor automatikus vezérlésével. Nem kell időt 
tölteni a karburátor kézi beállításával. Az Autotune™ kiegyenlíti a különféle üzemanyagok, a 
tengerszint feletti magasság, páratartalom és a külső hőmérséklet miatti eltéréseket.

AUTOWALK™ 2 A kétkezes sebességvezérlésnek köszönhetően mindegy, hogy jobb vagy bal 
kézzel szeretné fokozatmentesen szabályozni a sebességet. Ez ergonomikus használatot biz
tosít, és megkönnyíti a fűnyírást a sövények és különböző akadályok körül, mert ha az egyik 
kezével elengedi, a másikkal még folytathatja a munkát.

AZ AKKUMULÁTOR VISSZAJELZŐ LÁMPÁJA Jelzi, amikor kimerülőben van az akkumulátor és 
ideje újratölteni.
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ÁLLÍTHATÓ FOGANTYÚ A szárnyas anyákkal a fogantyúk vízszintesen és függőlegesen állít
hatók az optimális munkapozíció érdekében.

ÁLLÍTHATÓ HÁTSÓ FOGANTYÚ A hátsó fogantyú állítható, ez megkönnyíti a sövények oldalá
nak és tetejének vágását.

ÁLLÍTHATÓ KORMÁNYKERÉK A fokozott ergonómia és kényelem érdekében a kormánykerék 
magassága egy teleszkópos kormányoszlop segítségével állítható.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ FOGANTYÚ Állítható magasságú fogantyú a fokozott ergonómia 
érdekében.

ÁLLÍTHATÓ MÉLYSÉGÁLLÍTÓ RÚD A művelési mélység könnyű beállítása érdekében.

ÁLLÍTHATÓ OLAJSZIVATTYÚ Az állítható olajszivattyú minden feladatnál a megfelelő mennyi
ségű kenést biztosítja a vezetőlemez és a lánc számára.

ÁLLÍTHATÓ SZÖGŰ VÁGÓLEMEZ Állítható vágólemez a nagyobb sokoldalúság és a kevésbé 
fárasztó munka érdekében.

ÁLLÍTHATÓ TÁVTARTÓK Segítségükkel lehetővé válik a szállítócsiga háza és a talaj közötti 
távolság beállítása a talaj /felület védelme érdekében.

ÁLLÍTHATÓ, CSÚSZTATHATÓ ÜLÉS Ülés közben állítható: az ülés előre és lefelé vagy hátra és 
felfelé mozgatható.

ÁTLÁTSZÓ ÜZEMANYAGTARTÁLY A nagyméretű, átlátszó üzemanyagtartályon könnyen elle
nőrizhető az üzemanyagszint.
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CSAPÁGYAZOTT MARÓCSIGA A tartósság érdekében.

B

BALANCE HEVEDER Ergonomikus heveder, amely optimálisan osztja el a terhelést a vállak, a 
mellkas és a hát között. A széles, párnázott szíjak és a széles hátlemez csökkentik a terhelést. 
A csatlakozóval rendelkező csípőpárna csökkenti a gépház mozgását.

BALANCE X® HEVEDER Egyedi, ergonomikus heveder, amely hatékonyan osztja el a gép 
súlyát, és maximumra növeli annak kiváló egyensúlyát. A gép könnyebbnek hat, és sokkal 
könnyebb és kevésbé megerőltető mozogni vele. Ergonomikus heveder széles háttámlával, 
amely nagy területen osztja el a gép súlyát. A csípőszíj ütéselnyelő párnázással rendelkezik.

BALANCE XT® HEVEDER Kimagasló ergonómiát biztosító heveder. A teher eloszlik a két vállon, 
a mellkason, a háton és a csípőkön. Emiatt a gép könnyebbnek érződik és kevésbé megerőlte
tő mozogni vele. A széles. állítható hátlemez, amely szellőzik és a hát ívéhez illeszkedik, lehe
tővé teszi, hogy a heveder különböző testméretekhez igazodjon. Széles, párnázott csípőrész. 
Az ütéselnyelő csípőpárnának mozgó csatlakozója van, amely csökkenti a gépház mozgását.

BIOCLIP® (MULCSOLÁS) A fű apró darabokra vágódik, amelyek gyorsan lebomlanak, és trá
gyázó szerként szolgálnak a fű számára, és aszálytűrőbbé is teszi a pázsitot. A BioClip® gyak
ran nyírt helyek esetében alkalmas.

BIOCLIP® DUGÓ Segítségével a traktor átalakítható fűgyűjtősről BioClip®re. A dugó az összes 
CT traktor esetében tartozék.

BIOCLIP® EGYSÉG/FEDÉL Segítségével az oldalsó fűkidobós traktor átalakítható BioClip®essé, 
ami azt jelenti, hogy a fű kis darabokra aprítódik fel, amelyek gyorsan lebomlanak és trágyázó
szerként jutnak vissza a pázsitra is, ami aszálytűrőbbé is teszi a pázsitot.

BIOCLIP®A VEZETŐÜLÉSBŐL A műszerfalról működtetett központi vezérlő eszközzel könnyen 
át lehet váltani a fűgyűjtős és a BioClip® (mulcsolásos) üzemmód között. Ki sem kell szállnia a 
vezetőülésből.

BORDÁS SZÍJ A jobb erőátvitel, a ritkább újrahúzás és a hosszabb élettartam érdekében.

D

DEX (DUST EXTINGUISHER SYSTEM) A porkezelő rendszer tisztább vágást biztosít és csök
kenti a vízfogyasztást.

DIFFERENCIÁLZÁR A differenciálzár azt jelenti, hogy a gépet mindkét kerék hajtja. Ez a gumi
abroncsok mély mintázatával együtt extra jó tapadást biztosít.

DUPLA GOLYÓSCSAPÁGYAS KEREKEK Biztosítják, hogy a fűnyíró még többévi használat után 
is könnyen guruljon anélkül, hogy a kerekek kilazulnának.

DUPLA KORMÁNYTOLÓRUDAK Kisebb fordulókört és fokozott manőverező képességet tesz
nek lehetővé.

DUPLA SZÁLLÍTÁSI KEREKEK A kultivátor szállításához döntse azt hátra a szállítási kerekekre.

DURASTARTER™ Szabadalmazott, pormentes indítószerkezet, amelyben a visszanyomó rugó 
és a tárcsa csapágya tömített, ami csökkenti az állásidő kockázatát, és növeli a megbízható
ságot és az élettartamot.

E

EGY DARABBÓL ÁLLÓ VÁGÓASZTAL A vágóasztal egy darabban kerül ki a sajtoló sorról, ami 
azt jelenti, hogy nincsenek hegesztett alkatrészei. Ez nagyfokú csavarási tűrést és tartósságot 
biztosít. Erős igénybevételre teszi alkalmassá.

EGYSZERŰ KÉSCSERE Az orsó beépített, gyors működésű retesze lehetővé teszi a kés gyors 
és könnyű cseréjét.

ELEKTROMOS FŰGYŰJTŐ-ÜRÍTŐ EGYSÉG A fűgyűjtő extra könnyű és erőfeszítés nélküli üríté
sére. Csak egy elektromos kapcsolót kell meghúzni és a fűgyűjtő automatikusan kinyílik.

ELEKTRONIKA Nyomógombos indítás, visszajelző lámpák a kézifék, az akkumulátor, a fény
szóró, a hátrameneti rendszer (ROS) és a vágókés kapcsolása számára.

ELEKTROMOS INDÍTÁS Csatlakoztassa egy konnektorba, és indítsa el a motort egy gomb meg
nyomásával. Amikor a motor meleg könnyű elindítani az indítófogantyú segítségével.

ELFORDULÓ ELÜLSŐ TENGELY Kiegyensúlyozza a traktort és kényelmes vezetést biztosít.

ELGARD™ A fejlett elektronikus túlterhelésvédelem a fordulatszám változtatásával figyel
meztet a túlterhelés közeledtére.

ELLENIRÁNYBA FORGÓ KAPATAGOK A kapatagok az óramutató járásával ellentétes irányba 
forognak, hogy jól feltörjék a talajt. A gép így a nehéz talajt is mélyen meg tudja művelni.

ELLENSÚLY Növeli a kerekekre jutó súlyt és javítja az egyensúlyt.

ELSZÍVÓ Egyedülálló elszívó berendezés, amely verhetetlen portalanítást eredményez.

ELŐRE FELSZERELT VÁGÓASZTAL Az előre felszerelt vágóasztallal kiválóan elérhetők a sar
kok, valamint a bokrok, parki padok alatti területek.

ERGONOMIKUS FOGANTYÚK A szögben álló fogantyú kiváló fogást optimális kényelmet és 
ergonomikus vezérlést biztosít.

ERGONOMIKUS KORMÁNYKERÉK Ergonomikus és kényelmes kormánykerék.

ÉRITNTŐKAPCSOLÓS KEZELŐSZERVEK Könnyű használat az érintésre működő indító, leállító 
és hátrameneti kezelőszervekkel.

ERŐÁTVITEL HÁROM GOLYÓSCSAPÁGGYAL Három golyóscsapággyal ellátott erőteljes csiga
kerékhajtással rendelkezik a fokozott tartósság érdekében.

E-SERIES Számos láncfűrész van felszerelve olyan, könnyű indítást segítő funkcióval, mint a 
rugórásegítéses indító. A további funkciók közé tartoznak a gyors és könnyű láncfeszítés, illet
ve a vezetőlemez és a lánc szerszám nélküli szerelhetősége.
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FEJLETT FŰTOVÁBBÍTÁSI TECHNOLÓGIA (AFT) Az aft egy egyedi konstrukció, amelyben a 
vágóasztal, a vágókés és a kimeneti csúszda optimális légáramlást biztosít. Ez első osztályú 
eredményeket biztosít minden fűnyírási módban és segít optimális szintre tölteni a fűgyűjtőt a 
ritkább nyírás érdekében.

FELLÉPŐ Kényelmes fel és leszállást biztosít a traktoron.

FÉNYSZÓRÓK Láthatóbbá teszik a traktort, és segítségükkel sötétben is lehet dolgozni.

FORDULÓKÖR NÉLKÜLI KORMÁNYZÁS A kerekek önálló hidraulikus hajtása nagyon pontos 
manőverezést biztosít és lehetővé teszi, hogy a fűnyíró a saját tengelye körül megforduljon, és 
ne maradjon ki lenyíratlan rész.

FÜGGŐLEGESEN ELFORDULÓ HÁTSÓ TENGELY A hátsó tengely függőlegesen elfordul, hogy 
maximális tapadást biztosítson a hajtott kerekeken és egyenletes haladást még az egyenetlen 
felületen is.

FŰGYŰJTÉS A fűgyűjtő használatával nagyon rendezett fűnyírási eredmény érhető el. Kisebb 
a gyomok terjedésének kockázata és az összegyűjtött fű könnyen komposztedénybe üríthető. 
Emellett a faleveleket és a kisebb gallyakat is össze tudja gyűjteni.

FŰGYŰJTŐ A traktor nagy és hatékony fűgyűjtőjével tökéletesen felszedhetők a falevelek és a 
levágott fűszálak. Az integrált fűgyűjtők könnyen kiüríthetők a vezetőülésből.

FŰTHETŐ FOGANTYÚK Az elülső és hátsó fogantyúkban elhelyezett fűtőtekercsek segítségé
vel a gép könnyebben üzemeltethető hideg és nedves időben.

FŰTÖTT KARBURÁTOR Fűtött karburátor mellett a motor hidegben is könnyebben indítható és 
simábban jár.

G

GÉPKEZELŐ MÖGÖTTI MOTOR A hátul elhelyezett motor jobb rálátást biztosít a füves területre, 
valamint kisebb a gépkezelőt érő zaj és károsanyagkibocsátás is.

GOLYÓSCSAPÁGYAS ELÜLSŐ KEREKEK A teherbíró golyóscsapágyak hosszan tartó és hiba
mentes üzemet biztosítanak.

GYORS KIOLDÁSÚ LÉGSZŰRŐ FEDÉL Könnyen és gyorsan hozzáférhetővé teszi a légszűrőt és 
a gyújtógyertyát tisztítás és csere céljára. Értékes előny, különösen akkor, ha a fűrészt hosszú 
időn keresztül, naponta használják.

GYORS KIOLDÁSÚ LÉGSZŰRŐ Könnyen eltávolíthatóvá teszi a légszűrőt tisztítás vagy csere 
céljára. Nem igényel szerszámot.

GYORS SEBESSÉGVÁLTÓ Az extra hatékony fűnyírás és a nagy menetsebesség érdekében.

GPS KOMMUNIKÁCIÓS EGYSÉG GPS nyomkövető. SMSriasztás. A beállítások távolból is elvé
gezhetők és lekérdezhető az aktuális működési állapot.

GPS NAVIGÁCIÓ A beépített GPSrendszer feltérképezi a kertet, beleértve azt is, hogy hol van
nak a határai és a vezetőszálak.
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HAJTOTT KEREKEK Hajtott kerekek a könnyű és kényelmes használat érdekében.

HALK MOTOR Csendes működés biztosítja a kényelmes munkát, mások mérsékelt zavarása 
mellett. 

HÁTRAMENET A kultivátorfogak forgási iránya könnyen megfordítható a könnyebb használat 
és a jobb manőverező képesség érdekében.

HÁTRAMENETI SEBESSÉG Javítja a manőverezhetőséget és a kontrollt.

HÁTSÓ / OLDALSÓ FŰKIDOBÁS Ezek a vágási rendszerek nagy kapacitásúak, ezért alkalma
sak magasabb, durvább és ritkábban nyírt fű esetében.

HÁTSÓ ÜTÉSVÉDŐ LEMEZ A hátsó ütésvédő lemez védi a vágószáras fűrész motorját a kopás
tól és a sérüléstől.

HIDRAULIKUS VÁGÓASZTAL-EMELŐ Gyorsan és nagy precizitással szabályozza az előre fel
szerelt berendezést. A vezetőülés melletti kezelőpanelen elhelyezett, könnyen elérhető bot
kormány vezérli.

HIDROSZTATIKUS HAJTÓRENDSZER A Hydro Gear ZT3400 sorozatú hidrosztatikus erőátvitel 
teljes mértékben szervizelhető, és nagyobb menetsebességet nyújt a sima működés mellett.

HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS, GYORS Nagy sebességü váltó, a sima és gyors menetsebes
ség érdekében. Az előre és hátrameneti pedálok segítségével változtatható. 

HIDROSZTATIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ Optimalizálja a sebességet és kiváló vezetési kényelmet 
biztosít. A sebességet és az irányt külön előre és hátrameneti pedálok vezérlik.

HORGANYZOTT ACÉL VÁGÓASZTAL A vágóasztal a galvanizálási folyamat során egy horgany 
réteget kap, amely nagy tartósságot eredményez. Továbbá egy porszórt festékréteggel is 
ellátják, a jobb korrozióállóságért és hosszabb élettartamért. 

HÓFALVÁGÓ Javítja a teljesítményt a magasra összehordott hó esetében.

HÜVELYKUJJAL MŰKÖDTETHETŐ GÁZADÁS Hüvelykujjal működtetett gázadás a hatékony és 
precíz vezérlés érdekében. Csökkenti a kéz izmainak megerőltetését.
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IDŐJÁRÁSALAPÚ IDŐZÍTÉS A pázsit növekedési üteméhez igazítja a munkaidőt, ami azt jelenti, 
hogy a robotfűnyíró az időjárástól függően maximalizálja vagy minimalizálja a fűnyírási időt.

IDŐMÉRŐ Segít nyomon követni a szervizelési és karbantartási intervallumokat.

INDÍTÁSI EMLÉKEZTETŐ A burkolat felső részén elhelyezett matrica emlékeztet a megfelelő 
indítási sorrendre a könnyű indítás érdekében.

INERCIAVEZÉRLÉSŰ LÁNCFÉK Ha visszarúgás történik és a vezetőlemez csúcsa felfelé rándul,  
az elülső védőelem tehetetlensége azonnal aktiválja a láncféket.

INSTART™ A fűnyíró a fogantyú meghúzására indul be, és elengedésére áll le.

INTEGRÁLT HUROK A ZSINÓR SZÁMÁRA Robusztus kötélrögzítési pont.

INTUITÍV BILLENTYŰZET Az akkumulátoros termékeink nagyon könnyen kezelhetőek, minden 
információ egy helyen található.

K

KAPATAGOKAT VÉDŐ LEMEZ Minimumra csökkenti a forgó kapatagok miatti felverődést.

KARRAL SZABÁLYOZHATÓ KIDOBÓ A kezelőpanelen lévő karral könnyen megváltoztatható a 
kidobás iránya.

KARRAL SZABÁLYOZHATÓ TERELŐLAP A kezelőpanelen lévő karral szabályozható a kidobás 
függőleges iránya.

KÉSFÉKEZŐ KUPLUNG Lehetővé teszi a kés megállítását a motor járása közben. Nagyszerű 
funkció, például a zsák kiürítése vagy kavicsos út keresztezése közben.

KÉTIRÁNYÚ FORGÁS A fűkasza fej balra és jobbra is tud forogni. Így nem marad fű a gyalogutakon.

KATALIZÁTOR 25–50%kal csökkenti a széndioxid kibocsátását.

KÉT IRÁNYBA FORGÓ KAPATAGOK A kapatagok előre és hátrafelé is tudnak forogni. Az előre
felé forgással a talaj felső, a hátrafelé forgó késekkel pedig a mélyebb rétege művelhető.

KÉTFOKOZATÚ RENDSZER A havat egy csigakerék adagolja hatékonyan a rendszerbe. Ezt 
követően egy nagyteljesítményű ventilátor fújja ki.

KETTŐS NYOMTÁVÚ KEREKEK GUMIGYŰRŰVEL A gumiabroncsok vízszintes és függőleges 
mintázattal rendelkeznek. Ezek a narancssárga gumigyűrűvel együtt jó fogást biztosítanak 
füvön és burkolt területen egyaránt. A gumigyűrű kemény felületen is csendes és sima műkö
dést biztosít.

KIHÚZÁSI FORGÁS Csökkenti a beszorulás és a visszarúgás kockázatát.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ VEZÉRLŐKÁBELEK Tartós, a hidegnek jobban ellenálló kábelek a hosszú 
élettartam érdekében.

KIVEHETŐ AKKUMULÁTOR Az akkumulátoron van egy fogantyú, így könnyű kivenni és feltöl
teni. Az akkumulátor a gépbe helyezve is tölthető.

KOMBINÁLT GÁZADÓ / LEÁLLÍTÓ KAR A kombinált gázadó / leállító kar lehetővé teszi a köny
nyebb indítást és csökkenti a motor túldúsításának kockázatát.

KOMBI VÉDŐ Ugyanaz a védő használható damilfej és fűvágó kés esetén.

KOMPOZIT HÁZ Tartós és könnyű váz, a legjobb gyűjtési teljesítményért. 

KÜLÖNÁLLÓ OLAJSZŰRŐ A különálló olajszűrő könnyen cserélhető, valamint biztosítja, hogy a 
motorban tiszta olaj keringjen.

KÜLÖNLEGESEN EDZETT FORGÓKÉS ÉS ÁLLÓKÉS A kiváló vágási teljesítmény és a maximális 
tartósság érdekében.

KOMBI VÁGÓASZTALOK A Combi vágóasztal két különböző vágórendszer sokoldalúságát kínálja. 
Választhat a BioClip® és a hátsó fűkidobás között; az elsővel a talajt lehet trágyázni, míg a máso
dikkal magasabb és erősebb szálú fűvel benőtt területeket lehet hatékonyan lenyírni.

KÖNNYEN ÁLLÍTHATÓ KÉSVÉDŐ Az élvédő gyorsan és könnyen állítható használat közben.

KÜLÖNÁLLÓ INDÍTÓSZERKEZET Az önálló indítószerkezet megkönnyíti az indítózsinór cseré
jét szükség esetén. Könnyen szervizelhető és karbantartható.

KÖZPONTI VÁGÁSI MAGASSÁGÁLLÍTÁS A fűnyírási magasság gyorsan és könnyen állítható a 
vezetőülésből elérhető egyik karral. Fűnyírás közben is állítható.

BETŰRENDES MUTATÓBETŰRENDES MUTATÓ
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L

LÁTHATÓ ÜZEMANYAGSZINT Láthatóvá teszi a felhasználó számára, hogy mikor kell pótolni 
az üzemanyagot.

LÁNCTALPAS RENDSZER Hatékony működés jeges felületen, mélyebb hóban és lejtőn, ahol a 
lehető legjobb tapadásra van szükség. A biztosan tapadó szögekkel ellátott és nagy érintke
zési felületű lánctalpas hókotrókat nehezebb helyzetekhez ajánljuk.

LED FÉNYSZÓRÓ A hagyományos izzójú lámpához képest 50%kal nagyobb megvílágított 
területet biztosít.

LÉGTISZTÍTÓ A légtisztító és a nyomáscsökkentő szelep segítségével a gép extra gyorsan 
indítható.

LEVÁLASZTHATÓ ERŐÁTVITEL Levehető erőátviteli ház kenőcsonkkal.

LEVÁLASZTHATÓ FOGANTYÚNYÉL A fogantyúnyél leválasztható a könnyű szállítás és a táro
lás érdekében.

LOW VIB® + A LowVib® + egy továbbfejlesztett és kifinomultabb LowVib® rendszer a 2,5 m/s² 
alatti vibrációszintekhez.

LOW VIB® A hatékony rezgéscsillapító rendszer elnyeli a vibrációt és ezáltal védi a felhaszná
ló karját és kezét.

LÖKHÁRÍTÓ Hatékonyan védi a traktor elejét.

M

MAGAS TÁVTARTÓ RÚD A magas távtartó rúd növeli a mozgási szabadságot a lejtőn végzett 
munka közben.

MEGERŐSÍTETT VÁGÓASZTAL A vágóasztal szélén lévő acélcső javítja a tartósságot.

MINTÁS GUMIABRONCSOK Nagyméretű, mély mintázatú kerekek az optimális talajfogás 
érdekében.

MY AUTOMOWER® iPhone alkalmazás, amelynek segítségével mobiltelefonról vezérelhető a 
fűnyíró robot.

N

NAGY IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT SZÁLLÍTÓCSIGA-HÁZ A robusztus és tartós szállítócsigaház 
robusztus működést, hatékony hóeltakarítást és hosszú élettartamot biztosít.

NAGY IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT SZÁLLÍTÓCSIGA A szállítócsiga első osztályú eredményt 
biztosít mind a fagyott, mind a rendkívül nedves hóban való használatkor.

NAGY IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT TÁVTARTÓK Fokozott teherbírást és élettartamot biztosítanak.

NAGYKAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR A nagykapacitású akkumulátor a benzines gépekéhez 
hasonló teljesítményt biztosít.

NAGYSEBESSÉGŰ LAPÁTKERÉK Nagyon messzire dobja a havat.

NÉGY AZONOS MÉRETŰ KERÉK Az elöl és hátul lévő nagyméretű kerekek optimális kényelmet, 
jó hozzáférhetőséget biztosítanak, és kevésbé sérülnek a kényes felületek.

NEM ERODÁLÓ KEREKEK ÉS ELÜLSŐ GÖRGŐK A legtöbb vágóasztal nem erodáló kerekekkel és 
néha elülső görgővel is fel van szerelve. Ez csökkenti az erózió kockázatát egyenetlen pázsit 
nyírásakor.

NÖVÉNYVÉDŐK Védik a munkaterületen kívüli növényeket.

O

OLAJHŰTŐ Hőcserélő a hidraulikus rendszer hűtése érdekében. A hűtőrendszer az olaj bizton
ságos hőmérsékleten tartását biztosítja.

OLDALRA SZERELT LÁNCFESZÍTŐ Az oldalra szerelt láncfeszítő meggyorsítja és megkönnyíti a 
lánc beállítását.

OLDALSÓ LÖKHÁRÍTÓ VÉDELEM Oldalsó lökhárító védelem, további védelmet nyújt fűnyírás 
közben. Falak mellett, sarkokon, egyéb akadályok esetén.

OPCIONÁLIS VÁGÓASZTAL A tökéletes eredmény biztosítása érdekében a legtöbb Rideren 
opcióként más vágóasztal van.

Ö

ÖNTÖTT ELÜLSŐ TENGELY A nehéz, öntött elülső tengely kimagasló egyensúlyt és stabilitást 
nyújt még fűgyűjtő használata esetén is.

ÖSSZECSUKHATÓ FOGANTYÚK Megkönnyíti a tárolást és a szállítást.

ÖSSZKERÉKHAJTÁS (4 × 4) Az összkerékhajtás (AWD) még egyenetlen, nedves és csúszós 
területeken és lejtőkön is biztosítja a tapadást. Az AWD automatikusan állítja be a tapadást az 
összes keréken a helyzettől és a talajviszonyoktól függően.

P

PATENTOS HENGERFEDÉL Időt takarít meg a gyújtógyertyák cseréje és a tisztítás során.

PEDÁLLAL MŰKÖDTETETT CVT ERŐÁTVITEL A sebesség és a menetirány szabályozása pedá
lokkal történik, így mindkét kezét a kormánykeréken tarthatja az optimális irányítás érdeké
ben.

PEDÁLLAL MŰKÖDTETETT HIDROSZTATIKUS ERŐÁTVITEL Könnyű sebességszabályozás és 
irányítás a pedállal működtetett hidrosztatikus erőátvitellel. Külön előre és hátrameneti pedálok.

PEDÁLLAL SEGÍTETT VÁGÓASZTAL EMELÉS Az ergonomikusra tervezett vágóasztalemelő 
rendszer pontos vágási magasságállítást tesz lehetővé 6 mmes (1/4 hüvelyk) lépésekben. 
Alapkivitelben rásegítő pedállal van felszerelve. A beállítás könnyen és gyorsan elvégezhető a 
vezetőülésből.

PNEUMATIKUS HAJTÁS A maximális kényelem és manőverezhetőség érdekében.

POHÁRTARTÓ Kényelmes pohártartó a használat közbeni frissítő számára.

PORBEVONATÚ VÁGÓASZTAL Porbevonatú vágóasztal a fokozott tartósság és korrózióvéde
lem érdekében.

POR BLOKKOLÓ FŰGYŰJTŐZSÁK A fűgyűjtő kialakításának köszönhetően a por a gyűjtőben 
marad. Megakadályozza, hogy a port a kezelő arcába fújja. 

PREMIUM ÜLÉS Kényelmes Premium ülés magas háttámlával és kartámaszokkal. Az ülés elő
rebillenthető, hogy védve legyen az esőtől.

PUHA TAPINTÁSÚ FOGANTYÚ Csökkenti a vibrációt, ami kisebb megterhelést és nagyobb 
kényelmet jelent a felhasználónak.

R

RAPIDREPLACE™ KÉSRENDSZER A vágókések szerszám nélkül könnyen eltávolíthatók és kicse
rélhetők. Egyszerű és biztonságos késcsere, élesebb késekkel a pázsit is egészségesebb lesz.

READYSTART A ReadyStart rendszer mellett nem kell manuálisan elő készíteni vagy szívatni 
a motort. Emellett 30%kal csökkenti az indítózsinór ellenállását úgy, hogy könnyen indítható
vá teszi a gépet.

REJTETT KÁBELEK A kábelek a fogantyú csöveiben vannak elrejtve, ami kiküszöböli annak 
kockázatát, hogy beakadjon a bozótba vagy megsérüljön, amikor a fogantyút összehajtják.

REZGÉSCSILLAPÍTOTT KARBURÁTOR A karburátor rezgéscsillapítása esetén a motor simáb
ban jár és kevesebb utánállításra van szükség.

ROZSDAMENTES ACÉL ÜTKÖZŐ A tartós, rozsdamentes acél ütköző védi a gép elejét.

RÖGZÍTETT VÁGÓSZÁR ANYÁK A vágószár anyái a kapcsolóelem burkolatához vannak rögzítve. 
Ez megakadályozza, hogy elvesszenek.

S, SZ

SAVE™ Maximalizálja az akkumulátoros termékek működési idejét.

SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA Kényelmes, hatékony funkció, amely biztosítja, hogy a traktor 
még egyenetlen vagy lejtős pázsiton is egyenletes sebességgel haladjon.

SMART START NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP A motort és az indító berendezést úgy tervez
ték, hogy a gép gyorsan, minimális erőfeszítéssel beinduljon.

SMART START RUGÓS RÁSEGÍTÉSŰ INDÍTÁS Az indítózsinór meghúzásakor és speciális rugó 
akár 40%kal is csökkenti az indítózsinór ellenállását.

SMARTSWITCH Lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos, kulcs nélküli működtetést, a valós 
idejű visszajelzést a rögzítőfék, akkumulátorállapot, fényszórók, a hátrameneti rendszer 
(ROS) és a vágókés összekapcsolásának visszajelző lámpái révén, valamint az egyszerűsített, 
egy érintéses indítást és leállítást.

SMS-KÜLDÉS Ha váratlanul megszakad a működés, ez a funkció lehetővé teszi, hogy a fűnyíró 
robot SMSüzenetet küldjön egy előre beprogramozott mobiltelefonra.

SMART START® A motort és az indító berendezést úgy tervezték, hogy a gép gyorsan, mini
mális erőfeszítéssel beinduljon. Ezáltal akár 40%kal is csökken az indítózsinór ellenállása.

SMARTCARB™ A beépített automatikus szűrőkiegyenlítéssel rendelkező porlasztóink állandó 
értéken tartják az üzemanyaglevegő arányt, hogy a motor maximális teljesítménye még 
akkor is megmaradjon, ha a szűrők nem teljesen tiszták.

SOFTSTART™ Az elektronikus SoftStart™ esetében a gyújtás normál, lomha működésű biztosí
tékokkal történik.

SÚRLÓDÁSMENTES CSENDES FŰNYÍRÓ A forgókés és az állókés közötti súrlódás hiánya a 
minimumra csökkenti az ellenállást és a zajt, amitől a fűnyíró könnyen tolható.

SZÁLLÍTÁSI KERÉK / KEREKEK Egyszerűbb szállítás. Könnyebb megemelés használat 
közben.

SZÁLLÍTÓ FOGANTYÚ (K) Megkönnyítik az emelést és a szállítást.

SZERSZÁMRÖGZÍTŐ KERET Könnyű váltást biztosít a vágóasztalok és az előre szerelt szer
számok, mint például a kefés fűnyíró, a seprű és a hókotró között. Nincs szükség szerszámra 
és szíjcserére.

SZERSZÁM NÉLKÜLI LÁNCFESZÍTŐ Gyors és könnyű láncfeszítés, illetve a vezetőlemez és a 
lánc összeszerelése szerszám használata nélkül.

SZERVIZPOZÍCIÓ A vágóasztal könnyen, szerszámok nélkül karbantartási pozícióba emelhető 
a kényelmes tisztítás és szervizelés érdekében.

SZERVOKORMÁNY A kormányzási erőt csökkentő hidraulikus nyomás segít a kerekek elforga
tásában, ami könnyebbé és precízebbé teszi a manőverezést.

SZÍVATÓ NÉLKÜLI INDÍTÁS A készülék könnyen indítható az automatikus szívatóval. Csak for
dítsa el a kulcsot, és már használhatja is.

SZIVATTYÚS OLAJZÁSÚ MOTOR Egy olajszivattyú biztosítja, hogy a motor létfontosságú 
alkatrészei megfelelő kenést kapjanak.

T

TÁVIRÁNYÍTÁSÚ VÁGÓLEMEZ A távirányító megkönnyíti a vágólemez szögének állítását 
működés közben.

TÁVOLRÓL FORGATHATÓ KIDOBÓNYÍLÁS A kidobónyílás iránya könnyen és intuitívan változ
tatható egy kényelmesen elhelyezett forgatóval.

TAP-N-GO® Tap-n-Go® funkció a damil gyors adagolására. Az új damil adagolásához egysze
rűen nyomja a fűkasza fejet a talajhoz.

TERELŐLAP A TS traktorok alapkivitelben oldalsó fűkidobó terelőlapokkal rendelkeznek.  
A beépített fűgyűjtővel rendelkező (TC) traktorok hátsó fűkidobásra is átalakíthatók a 
terelőlappal (a TC 130 kivételével).

TERMOSZTÁTTAL VEZÉRELT FŰTHETŐ FOGANTYÚK Termosztáttal vezérelt fűtés a fogantyúk
ban a hideg és nedves időben végzett munkához.

TERELŐLAP A GT, YT és LT traktorok alapkivitelben oldalsó fűkidobó terelőlapokkal rendelkez
nek. A beépített fűgyűjtővel rendelkező (CT) traktorok hátsó fűkidobásra is átalakíthatók a 
terelőlappal (a CTH126 és a CT126 kivételével).

TISZTÍTÓPÁLCA Ha a kidobó nyílás eltömődik, a tisztítópálcával könnyen megtisztítható.

TOVÁBBÍTÓ CSIGA GOLYÓSCSAPÁGGYAL A fokozott tartósság érdekében.

TRIOBRAKE™ Egyedülálló funkció, amelynek segítségével a láncfék vagy automatikusan akti
válható az inerciakioldó mechanizmus révén vagy mechanikusan jobb vagy bal kézzel. Ennek 
segítségével biztonságosabban, könnyebben, hatékonyabban és ergonomikusabban dolgoz
hat, a test számára kevésbé megerőltető módon.

TURBO SEBESSÉG Nehezebb körülmények között aktiválja a turbo sebességfokozatot, amely 
használatával 15%kal nagyobb forgási sebesség érhető el.

TÖRZSCSUKLÓS KORMÁNYMŰ Az egyedülálló törzscsuklós kormánymű lehetővé teszi, hogy 
a hátsó pár kerék a gép alá forduljon. Az eredmény: kiváló manőverezőképesség minimális 
fordulókörrel.

U, Ü

ÚJ KERÉKMINTÁZAT Kiváló tapadást biztosít a kerék és a talaj között, ugyanakkor nem hagy 
nyomot a fűben.

ULTRAHANGOS ÉRZÉKELŐ Ultrahangos technológiára épülő beépített érzékelők segítenek a 
fűnyírónak beállítani a sebességét a tereptárgyaktól függően és így elkerülni az ütközéseket.

ÜZEMANYAG-SZIVATTYÚ A könnyű indításra tervezett üzemanyagszivattyú mellett keve
sebbszer kell meghúzni az indítózsinórt.

V

VÁGÁSI MAGASSÁG VISSZAJELZŐJE A jól elhelyezett visszajelző ablak megkönnyíti a vágási 
magasság beállítását.

VÁGÓRÚD SZÁLLÍTÁSI MÓDJA A vágólemez a csőhöz is hajtható szállítási állásba a szállítás és 
a tárolás megkönnyítése érdekében.

VÁLTOZTATHATÓ MENETSEBESSÉG Segítségével a menetsebesség a füves terület körülmé
nyeihez igazítható, ahol a munkavégzés történik.

VEZETŐLEMEZ VÁGÁSI HOSSZA A vágási hossz nem azonos a teljes hosszal. Ez a fűrész eleje 
és a legtávolabbi vágószem közötti távolság a legközelebbi centiméterre kerekítve.

VÍZTÖMLŐ-CSATLAKOZÓ Egyszerű tömlőcsatlakozó, amely megkönnyíti a vágóasztal 
tisztítását.

VONÓRÚD A vonórúd könnyen beállítható a különböző munkakörülményekhez.

X

XP® Prémiumkategóriás professzionális láncfűrészek: innovatív konstrukció és technológia a 
kimagasló termelékenység érdekében.

X-TRA HATÉKONYSÁG Rider X modelleken olyan motorháztető van, mint az autókon; ebben 
hangelnyelő anyag található a jobb hangminőség érdekében. Ez a zajcsillapító technológia 
lehetővé teszi a motor teljesítményének, ezáltal a vágókés fordulatszámának és a menetse
besség növelését, ami kifejezetten hatékonnyá teszi az Xmodelleket.

X-TORQ® A szabadalmazott, világszinten vezető, 2ütemű XTorq® technológia akkor nyújt 
nagyobb teljesítményt, amikor arra szüksége van. Mindezt a normál 2ütemű motorokhoz 
viszonyítva 20%kal alacsonyabb üzemanyagfogyasztással és akár 75%kal kevesebb  
károsanyagkibocsátással. Technológiája egyszerre dolgozik Önért és a környezetéért.

X-TRAC MÉLY BARÁZDÁS GUMIABRONCSOK A kiváló tapadás érdekében.

EGYÉB

12 VOLTOS ALJZAT Extra elektromos berendezés csatlakoztatására, pl. mobiltelefon töltésére stb.
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