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SPIS TREŚCI

Narzędzia Husqvarna do pracy w lesie, parku i ogrodzie powstają dzięki wyjątkowej współpracy między
człowiekiem, maszyną a naturą, czyli między naszą firmą a osobami używającymi na co dzień naszego
sprzętu do zapanowania nad zielenią. Są to ludzie oddani swojej pracy i oczekujący najlepszych
narzędzi i maszyn, aby osiągać najlepsze rezultaty.
Kiedy wymagany jest solidny wysiłek, narzędzia Husqvarna okazują się jeszcze solidniejsze. Kiedy
praca staje się cięższa, one są lżejsze, wygodniejsze i prostsze w obsłudze. A przy tym pod względem
hałasu i zanieczyszczeń wpływają na otoczenie w możliwie najmniejszym stopniu. Nasza rola polega
na pomocy użytkownikowi w wykonaniu zadania szybciej, łatwiej, skuteczniej i bezpieczniej niż
kiedykolwiek wcześniej.
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI NA HUSQVARNA.PL
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Husqvarna nieustannie doskonali swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz wprowadzania nowych
rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w
przypadku nieodpowiedniej obsługi. Należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u sprzedawcy. Jeżeli chodzi o krój i wykorzystanie odzieży
odblaskowej, należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Parametry techniczne maszyn były aktualne w momencie oddania publikacji do
druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku.
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DZIAŁAMY W
ZGODZIE Z NATURĄ
W Husqvarna z dumą podkreślamy, że nadrzędnym celem naszej działalności jest
pozostawanie zawsze w zgodzie z naturą. Oznacza to, że zawsze staramy się tworzyć
korzystne dla wszystkich więzi łączące nas, naszych użytkowników i przyrodę. Nasze
produkty powstają z myślą o inteligentnej współpracy między człowiekiem i naturą,
między naszymi użytkownikami i ich ogrodami, dzięki zastosowaniu najbardziej
intuicyjnych technologii i najnowocześniejszych rozwiązań. Działamy w zgodzie z naturą,
zapewniając użytkownikom inteligentne i bezproblemowe rozwiązania.
Teraz i w przyszłości.

STEROWANIE KOSIARKĄ
AUTOMATYCZNĄ RUCHEM PALCA
Aplikacja Husqvarna Automower® Connect daje
użytkownikom pełną kontrolę nad ich kosiarkami
automatycznymi. W zależności od modelu, aplikacja
zapewnia dwa tryby łączności: Automower® Connect do
łączności na duże odległości za pośrednictwem telefonii
komórkowej lub Automower® Connect@Home na
mniejsze odległości, za pośrednictwem łącza Bluetooth.
Status maszyny, jej uruchamianie i zatrzymywanie,
konfiguracja i śledzenie położenia GPS – to wszystko za
pośrednictwem smartfonu.

DOSTĘPNA W GOOGLE PLAY
I W APP STORE

ŻYCIE JEST PROSTSZE DZIĘKI
INTELIGENTNYM TECHNOLOGIOM
Inteligentne technologie pomagają nam dostarczać rozwiązania ułatwiające życie
ich użytkownikom. Zintegrowane sterowanie głosem za pośrednictwem Alexy czy
Google Home, zdalnie sterowane aplikacje, energooszczędne silniki bezszczotkowe –
bezustannie poszukujemy nowych zastosowań dla naszych innowacji, aby korzystanie
z nich było prostsze i bardziej efektywne. Technologia jest pomostem pozwalającym
nam zbliżać się do natury.

404
Nasz interfejs Open API daje nieograniczone możliwości
łączności, personalizacji i dodatkowych funkcji za
pośrednictwem IFTTT (if This Then That).
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ŻYCIE BARDZIEJ BEZTROSKIE
Beztroskie życie zaczyna się od dumnych użytkowników, którzy chcą żyć pełnią życia,
korzystając z inteligentnych rozwiązań. Tacy ludzie pragną, aby kosiarka wykonywała swoją
pracę przy minimum nadzoru z ich strony, chcą odpoczywać spokojnie w przekonaniu, że ich
maszyny zawsze pracują z maksymalną efektywnością, przy minimalnym nakładzie pracy.
Tacy ludzie oczekują, że technologia pomoże im uzyskać perfekcyjne rezultaty za każdym
razem i przyniesie lepszą przyszłość.

WIĘKSZY KOMFORT PRACY Z
APLIKACJĄ HUSQVARNA CONNECT
MINIMALIZUJEMY SZKODLIWY WPŁYW
Działanie w zgodzie z naturą oznacza pewne wymagania, stawiane
nam jako firmie, ale także naszym świadomym klientom. Są wśród nich
szacunek do środowiska naturalnego i zrównoważone podejście do
rozwoju. Inwestując w produkt Husqvarna, użytkownik może być pewny,
że podjęliśmy wszelkie możliwe działania dla ograniczenia śladu
węglowego i negatywnego wpływu na środowisko.

Aplikacja Husqvarna Connect jest darmowym,
elektronicznym miejscem na Państwa narzędzia, dzięki
któremu praca w ogrodzie staje się łatwiejsza i daje
więcej satysfakcji niż kiedykolwiek wcześniej. Jeżeli
Państwa produkty wyposażone zostały w Bluetooth,
zyskują Państwo dostęp do dodatkowych funkcji, takich
jak statystyki użycia, stan naładowania akumulatora,
powiadomienia o przeglądzie itd.

DOSTĘPNA W GOOGLE PLAY
I W APP STORE
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Na mniejszej liczbie maszyn
każdy skorzysta

Niech ta moc
będzie z Tobą

Jako profesjonalista, masz dostęp do danych o
maszynach i unikasz posiadania zbyt wielu, które są
rzadko używane, co jest złym wykorzystaniem
zasobów. W ten sposób zyskują finanse Twojej firmy
oraz środowisko naturalne.
Patrz: husqvarna.pl/fleetservices

Przejdź na zasilanie akumulatorowe,
aby pracować skutecznie, niemal
bezgłośnie i bez spalin. Niższe
koszty eksploatacji docenisz jako
profesjonalista i jako użytkownik,
podobnie jak możliwość wykonywania
pracy w dowolnym czasie bez
zakłócania innym spokoju.
Patrz strony 10–19.

ROZWAŻASZ ZAKUP
MASZYNY?
PRZEMYŚL TO
Dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości musimy na nowo
przemyśleć to, co robimy. Chcemy wywiązać się z naszej części
zobowiązań. Dlatego tworzymy elektroniczne narzędzia dające
profesjonalistom dostęp do aktualnych statystyk dotyczących wszystkich
ich maszyn. Dlatego rozwijamy maszyny akumulatorowe mające taką
samą moc, jak maszyny spalinowe. Również dlatego myślimy o obiegu
zamkniętym, kiedy sprawdzamy nowe rozwiązania dotyczące posiadania
i dostępności maszyn. To tylko kilka przykładowych zagadnień, nad
jakimi pracujemy.
Rozważając zakup u nas nowej maszyny, zadaj sobie takie pytania:
Czy na pewno jest mi potrzebna (do profesjonalnej pracy, na podstawie
statystyk wszystkich maszyn)? Jeżeli tak, czy mogę wybrać wersję
akumulatorową (w większości przypadków – jak najbardziej)?
Wybierz zrównoważoną drogę rozwoju, korzystną dla Ciebie,
Twojej firmy i naszej planety.

Zmiana zaczyna się tutaj!



W Husqvarna wdrażamy wiele ekologicznych projektów, których ambitnym celem jest aktywne
przyczynianie się do zrównoważonej przyszłości nas wszystkich. Czytaj więcej na temat tego, co
robimy, aby spowodować zmiany i mieć na nie realny wpływ na husqvarna.com/sustainability

Daj kosiarce automatycznej
swobodę działania
Kosiarka Automower® sama wybiera sobie trasę,
pozostawiając za sobą jednolity kobierzec
gęstej trawy, Pracująca za Ciebie bezgłośnie i
bez spalin, da Ci czas na wykonanie kolejnego
zadania. Patrz strony 20–27.

Pozostawiaj mniejszy ślad
Przechodząc w pracy zawodowej z maszyn spalinowych na akumulatorowe,
widzisz wpływ każdej wykonywanej pracy na środowisko naturalne.
A wszystko dzięki naszej elektronicznej funkcji Kalkulatora śladu węglowego.
Patrz: husqvarna.pl

Używaj cudzej maszyny
Uważamy, że dzielenie się maszynami może stać się
szansą na lepszą przyszłość, dlatego testujemy różne
rozwiązania, takie jak „Tools for you”.

Czystsze
miejsce pracy
Chociaż dysponujemy maszynami
akumulatorowymi o dużej mocy,
czasami do naprawdę trudnego
zadania niezbędne jest użycie
modelu spalinowego. Na szczęście
nasz silnik X-Torq® w dużym
stopniu ogranicza emisję
zanieczyszczeń. To dobra
wiadomość dla Ciebie i osób
znajdujących się w pobliżu.

Czerp paliwo z natury
Re-power, nasze odnawialne paliwo alkilowane,
zapewnia czystsze spalanie i mniej bezpośredniej
emisji zanieczyszczeń. Wydłuża to trwałość
użytkową maszyn, poprawia warunki pracy
użytkownika i ogranicza ślad węglowy. Może warto
się na nie przerzucić? Dostępne już wkrótce.
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CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
CISZA
Bez benzyny i spalin, prawie bez hałasu – cichy silnik zapewnia
komfortowe środowisko pracy, w minimalny sposób ingerując
w otoczenie.

MAKSYMALNY CZAS DZIAŁANIA.
Ręczne produkty akumulatorowe Husqvarna wyposażono w
savE™, ekonomiczny tryb działania, który umożliwia uzyskanie
maksymalnego czasu pracy.

OCHRONA CENNYCH CZĘŚCI
Sami opracowujemy nasze akumulatory w taki sposób, by
mogły pracować często i intensywnie. Wszystkie wrażliwe
podzespoły i ogniwa akumulatora są szczelnie zamknięte
i chronione przed wilgocią i pyłem.

WYSOKIE OSIĄGI

MOC PŁYNĄCA
Z AKUMULATORA
Seria maszyn akumulatorowych Husqvarna to pełna moc, wydajność i intuicyjna obsługa,
jakich oczekuje się od Husqvarna. Naszą gamę wysoko wydajnych produktów zasilanych
akumulatorami litowo-jonowymi charakteryzuje znacznie obniżony poziom hałasu i drgań,
minimalne wymogi konserwacyjne i całkowity brak emisji spalin. System akumulatorowy
zasila wszyskie produkty, co daje szeroką możliwość wyboru opcji.

Skonstruowane przez nas bezszczotkowe E-TORQ silniki
elektryczne już od niskich obrotów wytwarzają wysoki, stały
moment obrotowy, odpowiedni do najbardziej wymagających
zadań. E-TORQ silniki są szczelnie zamknięte i bezobsługowe.

DOSTOSOWANIE
Maszyny akumulatorowe i silniki Husqvarna wytwarzane
są wspólnie z akumulatorami. Umożliwia to ich wzajemne
dostosowanie, dzięki któremu maszyny są lżejsze i mniejsze.

JEDEN SYSTEM AKUMULATOROWY
Wszystkie ręczne urządzenia akumulatorowe oraz kosiarki
akumulatorowe Husqvarna, mogą być zasilane akumulatorem
z serii BLi. Akumulatory bardzo szybko się ładują, dzięki czemu
osiągną gotowość do pracy w czasie przerwy na lunch.
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MAMY
ODPOWIEDNI
PRODUKT DO
KAŻDYCH
POTRZEB
Komfort pracy bez przewodu i mniejszy hałas. A do tego brak spalin.
Pod względem mocy, wiele maszyn z napędem akumulatorowym
dorównuje obecnie swoim odpowiednikom z silnikiem spalinowym.
Oferta maszyn obejmuje wszystkie modele, od niewielkich i prostych
w obsłudze maszyn do użytku przydomowego po profesjonalny
sprzęt do ciężkiej pracy, cechujący się niezwykle korzystnym
stosunkiem mocy do ciężaru.
Dlatego niezależnie od potrzeb i wymagań użytkowników,
Husqvarna zaproponuje odpowiednią maszynę akumulatorową.

PROFESJONALNA PRACA

INTENSYWNA PRACA

WYGODNA PRACA

Moc i wydajność do intensywnej, profesjonalnej pracy w pełnym wymiarze godzin

Do częstego użycia na większych
obszarach

Do sporadycznego użytku i wykonywania
prostszych prac w ogrodzie

Najbardziej zaawansowane produkty akumulatorowe w ofercie
Husqvarna powstały z myślą o długotrwałej, wymagającej pracy.
Są one trwałe i solidne, przystosowane do intensywnego,
profesjonalnego użytku, a ich moc odpowiada mocy maszyn
spalinowych, a nawet ją przewyższa.

Do trudniejszych prac: koszenia większego ogrodu czy
podkrzesywania grubszych gałęzi, zalecamy produkty
Husqvarna z serii Advanced. Zastosowane w nich rozwiązania i
funkcje techniczne ułatwiają wykonywanie każdej pracy.

Do szybkiego i łatwego wykonania pracy w maksymalnie wygodny
sposób zalecamy produkty akumulatorowe z serii Husqvarna
Convenient. Te proste w obsłudze maszyny przystosowano do
bezproblemowego użycia, nie rezygnując przy tym z wysokiej
wydajności i skuteczności pracy.

Profesjonalna wytrzymałość
Wodoszczelność (IPX4)

JEDEN SYSTEM
AKUMULATOROWY
Maszyny akumulatorowe Husqvarna tworzono z myślą o elastyczności
i możliwości wyboru różnych akumulatorów. System oparto na akumulatorach pasujących do każdej z naszych maszyn, a ponieważ wszystkie
maszyny wykorzystują akumulatory z serii BLi i są konstruowane specjalnie
do danego typu pracy, użytkownik zawsze maksymalnie wykorzystuje ich
możliwości. Akumulatory bardzo szybko się ładują, dzięki czemu osiągną
gotowość do pracy w czasie krótkiej przerwy.

Usprawnienia techniczne

Usprawnienia techniczne

Profesjonalna wydajność

Zaawansowana wydajność

Duża wydajność

Bardzo długi czas działania

Długi czas działania

Dobry czas działania

System oparty na jednym typie akumulatora

System oparty na jednym typie akumulatora

System oparty na jednym typie akumulatora

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie

Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

Silnik niewymagający konserwacji

Silnik niewymagający konserwacji

Silnik niewymagający konserwacji

ZESTAW DO
PROFESJONALNEJ PRACY

ZESTAW DO
INTENSYWNEJ PRACY

ZESTAW DO
WYGODNEJ PRACY

W przypadku długotrwałego,
profesjonalnego użytkowania,
akumulator plecakowy lub
akumulatory dołączone do pasa
FLEXI zapewniają wiele godzin
wydajnej pracy. Szczególnie
przydatne mogą się okazać
akumulatory Husqvarna BLi300
i ładowarka QC500.

Kiedy chodzi o moc maszyn do użytku mniej
intensywnego, polecamy akumulatory
Husqvarna BLi200/100 zintegrowane
z maszyną lub noszone na pasie
FLEXI, z adapterem. Do szybkiego
ładowania polecamy ładowarkę
Husqvarna QC330.

Przy mało intensywnym wykorzystaniu
maszyn w przydomowym ogrodzie
polecamy Husqvarna BLi30/20/10 o
długim czasie pracy. Akumulator ma
wygodny, niewielki rozmiar i może być
ładowany standardową ładowarką QC80.
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PROFESJONALNA PRACA
Profesjonaliści pracujący maszynami intensywnie w pełnym zakresie godzin i wykonujący
trudne prace powinni sięgnąć po maszyny z serii Professional. Uzyskają w nich profesjonalną
moc dobrego silnika spalinowego bez spalin i przy minimum drgań, niezależnie od pogody.
Do dłuższej pracy bez częstych przestojów zalecamy akumulator plecakowy lub zasilanie za
pomocą jednego lub dwóch akumulatorów Husqvarna BLi300, które można ładować do 1500
razy, oraz ładowarkę QC500.
Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronie 134.

NOWOŚĆ

HUSQVARNA 535i XP®
Lekka i wydajna pilarka z tylnym uchwytem, znakomita dla
wykonawców robót, cieśli i innych fachowców. Bardzo skuteczna
maszyna, nie wytwarzająca spalin. Niski poziom drgań.
Wodoszczelna (IPX4).
Długość prowadnicy 25 -35 cm, 2,6 kg bez akumulatora.
Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

HUSQVARNA T535i XP®
Lekka i bardzo wydajna pilarka z górnym uchwytem do
specjalistycznej pielęgnacji drzew. Bardzo prosta w obsłudze,
charakteryzuje się dużą prędkością piły łańcuchowej, niskim
poziomem drgań i brakiem spalin. Wodoszczelna (IPX4).

14", 967 89 38-14

12", 967 89 39-12

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

Długość prowadnicy 25  -35 cm, 2,4 kg bez akumulatora.
Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

HUSQVARNA K 535i XP®
Przecinarka akumulatorowa o mocy zapewniającej jej dużą
wszechstronność przy wykonywaniu lżejszych prac. Lekka i
ergonomiczna, doskonała dla osób układających chodniki czy
dekarzy. Dzięki niskiemu poziomowi drgań i centralnemu
umieszczeniu tarczy maszyny, użytkownik zyskuje lepszą
kontrolę w porównaniu z przecinarkami konwencjonalnymi.
Wodoszczelna (IPX4).

HUSQVARNA 520iHD60
Bardzo ciche, ale niezwykle skuteczne akumulatorowe nożyce do
żywopłotu, charakteryzujące się znakomitą ergonomią. Dwustronna
listwa tnąca 60 cm i wygodny obrotowy uchwyt. Brak bezpośredniej
emisji zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają
się na doskonałe warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).

Średnica tarczy 230 mm. ciężar 3,5 kg, głębokość cięcia 76 mm.

967 91 56-02

967 79 59-01

Bez akumulatora i ładowarki

3,8 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 60 cm.
Obrotowy tylny uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

HUSQVARNA 520iHT4
Akumulatorowe nożyce na wysięgniku o wyjątkowej konstrukcji i
zasięgu do 4,5 m. Regulowana listwa tnąca umożliwia wygodną
pracę. Brak bezpośredniej emisji i cicha praca umożliwiają użycie w
miejscach, w których hałas jest niewskazany.
5,3 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 55 cm. Tryb
transportowy i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

HUSQVARNA 520iHE3
Bardzo wydajne nożyce do żywopłotu na wysięgniku o zasięgu do
3,5 m. Wygodna regulacja ustawienia głowicy tnącej oraz tryb
ekonomiczny savE™. Brak bezpośredniej emisji zanieczyszczeń
oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają się na doskonałe
warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).

967 97 12-01

4,15 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 55 cm.
967 91 58-11

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 550iBTX
Ergonomiczna akumulatorowa dmuchawa plecakowa o imponującej
mocy i sile nadmuchu (21N). Bardzo niski poziom drgań i hałasu
umożliwia pracę w miejscach publicznych, a wodoszczelność
zwiększa zarówno przydatność maszyny, jak i wydajność pracy.
Wodoszczelna (IPX4).

HUSQVARNA 530iBX
Bardzo mocna i cicha dmuchawa akumulatorowa do użytku z
akumulatorem pleacakowym lub pasem FLEXI na akumulatory.
Dobrze wyważona i lekka przeznaczona do długiej pracy.
Dołączona podkładka na biodro do użytku z baterią plecakową.
Odporna na warunki atmosferyczne (IPX4).).

HUSQVARNA 525iB
Ta lekka dmuchawa o dużej mocy jest dobrze wyważona,
zapewniając komfort długotrwałej pracy. Cicha dzięki specjalnej
konstrukcji wentylatora i akumulatorowi litowo-jonowemu.
W komplecie pojedyncza szelka. Wodoszczelna (IPX4).

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m /s, 6,3 kg bez akumulatora.
Blokada obrotów i tryb większej mocy zapewniają maksymalny
czas pracy.

16 N, 77.6 dB(A), 14.1 m³/min, 56.2 m/s, 2.9 kg ebez akumulatora.
Blokada obrotów i tryb większej mocy zapewniają maksymalny
czas pracy.

967 68 11-02

967 94 14-02

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 530iPT5
Wytrzymała podkrzesywarka teleskopowa o maksymalnym zasięgu.
Lekka i wydajna, bez emisji w miejscu pracy. Niski poziom wibracji.
Długość prowadnicy 25 –30 cm, 5,0 kg bez akumulatora. Długość
400 cm.

HUSQVARNA 530iP4
Wytrzymała podkrzesywarka do wydajnej pielęgnacji drzew. Lekka i
dobrze wyważona, o dużej prędkości łańcucha. Wodoszczelna
(IPX4).

HUSQVARNA 530iPX
Do prac leśnych w pełnym wymiarze godzin lub od czasu do czasu.
Wysoka wydajność i mały ciężar, bardzo niskie koszty pracy. Przy
wykorzystaniu w charakterze wycinarki używać szelek z
akumulatorem plecakowym. Wodoszczelna (IPX4).

967 88 48-10

Długość prowadnicy 25–30 cm, 3,4 kg bez akumulatora. Długość
250 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

Bez akumulatora i ładowarki

967 88 47-10 

Długość prowadnicy 25–30 cm. 3,1 kg bez akumulatora. Długość
180 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

Bez akumulatora i ładowarki

967 88 51-10
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 520iRX
Wydajna i bardzo ergonomiczna wykaszarka z głowicą żyłkową
obracającą się w obie strony. W komplecie nóż do cięcia wysokiej,
gęstej trawy. Wodoszczelna (IPX4).
3,8 kg bez akumulatora, średnica koszonego obszaru: 40 cm.
Maksymalny czas pracy dzięki savE™. Wysoki wspornik uchwytu,
głowica żyłkowa T25B, nóż do trawy o trzech ostrzach oraz szelki
Balance 35 B.
967 91 62-02
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 520iLX
Wydajna podkaszarka z uchwytem pętlowym i z głowicą żyłkową
obracającą się w obie strony. Nóż metalowy dostępny osobno.
Wodoszczelna (IPX4).
3,0 kg bez akumulatora, średnica koszonego obszaru: 40 cm.
Ustawiana pozycja uchwytu, maksymalny czas pracy dzięki savE™.

HUSQVARNA 520iHD70
Bardzo ciche, ale niezwykle skuteczne akumulatorowe nożyce do
żywopłotu, charakteryzujące się znakomitą ergonomią. Dwustronna
listwa tnąca 70 cm i wygodny obrotowy uchwyt. Brak bezpośredniej
emisji zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają
się na doskonałe warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).

967 91 61-11

3,9 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 70 cm.
Obrotowy tylny uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

Bez akumulatora i ładowarki

967 91 57-02
Bez akumulatora i ładowarki

14.5 N, 82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg bez akumulatora.
Blokada obrotów i tryb większej mocy zapewniają maksymalny
czas pracy.
967 91 55-02
Bez akumulatora i ładowarki
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MASZYNY AKUMULATOROWE

MASZYNY AKUMULATOROWE

INTENSYWNA PRACA

WYGODNA PRACA

Dla osób korzystających z maszyn do intensywnej pielęgnacji trawników i ogrodów. Do pracy
od czasu do czasu, jednak bez rezygnowania z wysokiej mocy i wydajności. W przypadku
maszyn ręcznych polecamy noszenie dodatkowych akumulatorów w pasie FLEXI. Aplikacja
Husqvarna Connect daje użytkownikom wgląd w funkcjonowanie wszystkich maszyn.

Nasze maszyny akumulatorowe z serii Convenient to spora grupa maszyn Husqvarna
przeznaczonych do prostszych codziennych czy sezonowych prac w przydomowym ogrodzie.
Maszyny te są ciche i proste w obsłudze, a przy tym zaskakująco silne i niewymagające pod
względem konserwacji. Akumulatory Bli 20 i Bli 10, w komplecie z ładowarką QC80, zapewnią
czas pracy wystarczający do wykonania zadania.

Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronie 134.
Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronie 134.

NOWOŚĆ

HUSQVARNA 330i
Przeznaczona dla stolarzy, ogrodników i innych wymagających
użytkowników. Beznarzędziowa, lekka i bardzo łatwa w użyciu z
każdym akumulatorem BLi.
Długość prowadnicy 25–35 cm, 2.7 kg bez akumulatora.
Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

HUSQVARNA 315iC

HUSQVARNA 120i
Lekka, wygodna pilarka na akumulator litowojonowy. Nie wymaga narzędzi, jest łatwa w
rozruchu i ma intuicyjną klawiaturę.

2.85 kg bez akumulatora, szerokość cięcia 33 cm. Regulowany
uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

HUSQVARNA 340iBT
Ergonomiczna, dobrze wyważona akumulatorowa dmuchawa
plecakowa o imponującej mocy i sile nadmuchu. Niskie poziomy
hałasu i drgań najlepsze w tej klasie. Automatyczne przełączanie
na drugi akumulator.
17 N, 13,7 m³/min, 61 m /s, 6.3 kg bez akumulatorów.

967 89 37-12

967 91 59-11

967 79 62-02

967 09 82-01, bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatorów i ładowarki

967 09 82-02, w komplecie QC80 i BLi10

Idealnie wyważona podkaszarka dla wymagających użytkowników.
Wysoka wydajność, ale niski poziom hałasu: dzięki technologii
litowo-jonowej. Uchwyt pętelkowy i zakrzywiony wał.

Długość prowadnicy 30 cm, 2,9 kg bez aku
mulatora. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

HUSQVARNA 115iPT4
Lekka akumulatorowa pilarka na wysięgniku, charakteryzująca się dużą wydajnością. Nie wytwarza
spalin. Niski poziom drgań. Teleskopowy wysięgnik
zapewnia zasięg do 4 m. Możliwość rozłożenia
wysięgnika na dwie części ułatwia transport
maszyny.
Długość prowadnicy 25 cm. 4.1 kg bez akumulatora. Długość 285 cm. W komplecie pojedyncza
szelka.
967 86 80-01, bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 115iL
Lekka, wygodna i łatwa do uruchomienia podka
szarka do użytku przydomowego. Działa cicho
dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu. Sprawdza
się świetnie przy wykaszaniu krawędzi trawnika.

HUSQVARNA 115iHD45
Nożyce znakomite do żywopłotów małych i
średniej wielkości. Proste w obsłudze, lekkie, o
bardzo obniżonym poziomie hałasu dzięki
technologii litowo-jonowej.

3.4 kg bez akumulatora., szerokość cięcia 33 cm.
Teleskopowy wał, regulowany uchwyt i
maksymalny czas pracy dzięki savE™.

3,2 kg bez akumulatora, 3000 cięć na min., listwa
tnąca 45 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 09 88-01, bez akumulatora i ładowarki

967 09 83-02, w komplecie QC80 i BLi10

967 09 83-01, bez akumulatora i ładowarki

967 09 88-02, z QC80 i BLi10

967 86 80-02, w komplecie QC80 i BLi10

NOWOŚĆ

HUSQVARNA 320iB Mark II
Lekka dmuchawa z blokadą obrotów, systemem natychmiastowego
uruchamiania i trybem większej mocy. Prosta obsługa, cicha praca
dzięki technologii litowo-jonowej.
13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg bez akumulatora.
Blokada obrotów i tryb zwiększenia mocy.
967 91 54-02
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA LC 353iVX
Kosiarka z napędem akumulatorowym i elektroniczną regulacją
prędkości oraz kontrolkami informującymi użytkownika o
najważniejszych parametrach, przeznaczona do wygodnego i
wydajnego koszenia trawy, wymagająca minimum konserwacji.
Łączność Bluetooth®. Dwa wejścia akumulatorów BLi zapewniają
dłuższy czas pracy.

HUSQVARNA LC 347iVX
Kosiarka akumulatorowa z napędem, z cyfrową regulacją prędkości,
zapewnia komfortowe i wydajne koszenie przy minimalnej konserwacji.

Zbieranie / BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość robocza 53 cm,
wysokość robocza 20 –75 mm. Napęd własny, regulacja prędkości.

Bez akumulatora i ładowarki

Zbieranie /BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość robocza 47 cm,
wysokość robocza 20–75 mm. Napęd własny, regulacja prędkości
967 86 23-01

967 86 20-01

HUSQVARNA 120iB
Lekka, prosta w obsłudze i cicha dmuchawa
akumulatorowa do niewielkich i średniej wielkości
ogrodów. Wygodne uruchamianie, szybkie
przyspieszenie, mały ciężar i trzy tryby, dające
więcej możliwości użycia.
10 N, 10.3 m³/min, 46 m /s, 2 kg bez
akumulatora.
967 97 61-01
967 97 61-02, w komplecie QC80 i BLi10
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA LC 247iX
Kosiarka akumulatorowa zaprojektowana do
wydajnego koszenia przy minimalnej konserwacji.
Łączność Bluetooth®. Dwa gniazda na
kompaktowe akumulatory BLi zapewniają dłuższy
czas pracy.
Zbieranie / BioClip® / wyrzut tylny. Szerokość
robocza 47 cm, wysokość robocza 20 –75 mm.
Bez napędu.
967 86 22-01
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA LB 146i
Wygodna kosiarka zasilana dwoma akumulato
rami do użytku w małych i średniej wielkości
ogrodach przydomowych. Nie wymaga płynnego
paliwa ani kabla elektrycznego. Łatwy rozruch.
Kontrolki informują użytkownika o najważniej
szych parametrach, nóż ma konstrukcję opty
malną do rozdrabniania, a lekka obudowa z
kompozytu zapewnia maszynie dużą zwrotność.

HUSQVARNA LC 141iV
Kosiarka z napędem własnym i regulacją
prędkości, do użytku przydomowego. Napęd
akumulatorowy pozwala zapomnieć o benzynie
czy lince rozrusznika. Duża łatwość manewrowania
dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenia tnącego.

BioClip®. Szerokość robocza 46 cm, wysokość
robocza 35-70 mm. Bez napędu.

967 09 92-01

967 86 21-01

Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość
robocza 41 cm, wysokość robocza 25-75 mm.
Napęd własny, regulacja prędkości.
Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

IDEALNE KOSZENIE
BEZ KABLA I BENZYNY
Kosiarki akumulatorowe Husqvarna są ciche, wygodne w eksploatacji
i skuteczne. Dotyczy to wszystkich modeli, niezależnie od tego, czy
użytkownik zdecyduje się na kosiarkę tradycyjną z opcją zbierania, czy
też na kosiarkę automatyczną Automower®, dostępną teraz w wersji z
napędem na cztery koła, radzącą sobie z terenem o nachyleniu do 70 %.
Więcej na temat kosiarek automatycznych na stronie 20.

HUSQVARNA LC 141i
Wygodna kosiarka z napędem akumulatorowym
do użytku przydomowego. Łatwy rozrych. Duża
łatwość manewrowania dzięki kompaktowej
konstrukcji urządzenia tnącego.
Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny. Szerokośc
robocza 41 cm, wysokośc robocza 25–75 mm.
Bez napędu.

HUSQVARNA S138i
Niezawodny i lekki, zasilany dwoma
akumulatorami, bezprzewodowy wertykulator
2-w-1 z łatwą wymianą ostrza (Brona pazurowa/
aerator). Kompaktowa konstrukcja i składany
uchwyt ułatwiają transport i przechowywanie.
Szerokość robocza 37,5 cm, głębokość robocza
-8 mm – +5 mm. Bez napędu.

967 62 84-01

967 92 22-01

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

POBIERZ APLIKACJĘ
HUSQVARNA
CONNECT!

Pobierz aplikację,
aby dowiedzieć się
więcej na temat
produktów.
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MASZYNY AKUMULATOROWE

PAS FLEXI NA
AKUMULATORY HUSQVARNA

LITOWO-JONOWE
AKUMULATORY
PLECAKOWE
Akumulatory plecakowe
Husqvarna przeznaczone są do
profesjonalnej pracy, a ich konstrukcja umożliwia intensywne
użytkowanie. Duża wydajność
i wygodne szelki umożliwiają
skuteczną całodzienną pracę.

POBIERZ APLIKACJĘ
HUSQVARNA
CONNECT!
HUSQVARNA BLi950X
Niezwykle skuteczny akumulator plecakowy,
zachowujący moc na długo, dzięki czemu praca
nie wymaga częstych przerw i jest bardziej
wydajna. Komfort użytkowania dzięki szerokim,
wyściełanym szelkom i pasowi biodrowemu.
31,1 Ah, 1120 Wh, 8,5 kg.

HUSQVARNA BLi550X
Bardzo wydajny akumulator plecakowy o dużej
pojemności, umożliwiający bardziej efektywną
pracę bez częstych przerw. Wiele możliwości
regulacji, szrokie wyściełane szelki i pas biodrowy.
15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg.

MASZYNY AKUMULATOROWE
Solidna konstrukcja
przeznaczona do ciężkich
akumulatorów

Pas FLEXI na akumulatory Husqvarna umożliwia noszenie na biodrach nawet trzech
zapasowych akumulatorów Husqvarna BLi oraz osprzętu, dla większego komfortu
podczas długich, pracowitych zmian roboczych. Podłączając maszynę do akumulatora
umieszczonego na pasie ograniczamy także obciążenie ramion. Trwały i wygodny,
do intensywnej pracy.

19

Możliwość dodania
szelek, opcjonalnie.

5 punktów mocowania
akumulatorów
Wodoodporne tworzywo

Pobierz aplikację,
aby dowiedzieć się
więcej na temat
produktów.

967 09 31-01

967 09 32-01

NOWOŚĆ

AKUMULATORY
LITOWO-JONOWE
W tej grupie akumulatorów znalazły się kompaktowe akumulatory
Husqvarna znakomicie dostosowane do potrzeb użytkowników,
zarówno tych wymagających dużej
wydajności do całodziennej pracy,
jak i lekkości przy mniej wymagających zadaniach.

ZESTAW TRANSPORTOWY
Służy do przenoszenia zapasowych akumulatorów
i akcesoriów na pasie.

ZESTAW Z ADAPTEREM
Łączy maszyny Husqvarna z kompaktowymi
akumulatorami BLi. Służy także do noszenia
zapasowych akumulatorów i osprzętu.

590 77 67-01

ZESTAW ZE ZŁĄCZEM
Do podłączania Husqvarna 530iBX. Służy także
do noszenia zapasowych akumulatorów i osprzętu.
Dostępny jest adapter do łączenia maszyn z
kompaktowym akumulatorem BLi (sprzedawany
oddzielnie).

590 77 67-02
HUSQVARNA BLi300
Kompaktowy akumulator do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu. Zapewnia długi
czas działania i korzystny stosunek wydajności
do ciężaru. Wskaźnik naładowania z 4 diodami,
praca niezależnie od pogody, znakomite
chłodzenie. Do 1500 cykli ładowania. 9,4 Ah,
338 Wh, 1,9 kg.

HUSQVARNA BLi200 / 100
Kompaktowe akumulatory do profesjonalnego
użytku od czasu do czasu. Długie działanie
pomimo niewielkich rozmiarów. Wskaźnik
naładowania z 4 diodami, praca niezależnie od
pogody, znakomite chłodzenie. Do 1500 cykli
ładowania. 5.2 /2.6 Ah, 187/94 Wh, 1,3 /0,8 kg.

967 07 19-01

BLi100, 967 09 18-01

HUSQVARNA BLi30
Zintegrowany akumulator do użytku od czasu do
czasu. Zapewnia długi czas działania i dodatkową
moc w wymagających zastosowaniach. Wskaźnik
naładowania z 4 diodami, znakomite chłodzenie.
Do 600 cykli ładowania. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.
967 93 77-01

BLi200, 967 09 19-01

Mocowanie
akumulatorów i
osprzętu bez
użycia narzędzi

590 77 67-03

AKCESORIA DO PASA FLEXI NA AKUMULATOR
1

5. ZACZEP HAKOWY
Zaczep do różnych zastosowań, umożliwiający
noszenie narzędzi, bidonów z wodą itp.

1. SZELKI DO PASA FLEXI NA AKUMULATORY
Dzięki wyściełanym pasom, szelki równomiernie
rozkładają ciężar na ramionach użytkownika
podczas użytkowania maszyny.

6

593 83 96-01

593 83 76-01

HUSQVARNA BLi20 / 10
Akumulatory o dużej mocy do okazjonalnego
użycia. Długie działanie pomimo niewielkich
rozmiarów. Skuteczne chłodzenie, wskaźnik
z 3 diodami. Do 600 cykli ładowania. 4 /2 Ah,
155 / 78 Wh, 1,2 /0,8 kg.

2. FUTERAŁ COMBI Z KIESZENIĄ NA KLINY
Futerał Combi na kleszcze lub hak oraz kieszenią
na kliny.

6. ADAPTER
Łączy maszyny ręczne z akumulatorem
plecakowym lub pasem FLEXI (zestaw ze
złączem), zapewniając większy komfort pracy.

593 83 83-02

582 78 05-01

3. FUTERAŁ NA PILNIKI I KLUCZ UNIWERSALNY
Miejsce na jeden pilnik płaski i jeden okrągły oraz
na klucz uniwersalny. Skutecznie zabezpiecza
narzędzia przed uszkodzeniem i zgubieniem.

7. TORBA NA AKCESORIA
Wygodna torba do pasa FLEXI. Pomieści mniejsze
narzędzia, butelkę wody i akcesoria.

2

596 25 29-01

3

4

7

593 83 94-01
8. NOŚNIK AKUMULATORA
Do pasa FLEXI dołączyć można nawet 3 takie
NOŚNIKI, umożliwiające noszenie dodatkowych
akumulatorów.

4. UCHWYT NA PUSZKĘ SPRAYU
Bezpieczne mocowanie puszki sprayu.

BLi20, 967 09 17-01

593 83 95-01

590 77 72-01

BLi10, 967 09 16-01

5
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ŁADOWARKI
Dostępnych jest wiele modeli
ładowarek do akumulatorów
Husqvarna, od ładowarek standardowych do okazjonalnego użycia
po zaawansowane profesjonalne
ładowarki o niezwykle krótkim
czasie ładowania.

AKCESORIA DO AKUMULATORÓW
2
HUSQVARNA QC500
Niezwykle szybkie ładowanie, do użytku
profesjonalnego bądź od czasu do czasu. Czas
ładowania BLi300, BLi550X oraz BLi950X o
50 % krótszy niż ładowarką QC330. Aktywne
chłodzenie akumulatorów, dwudiodowy wskaźnik
ładowania, duża moc wyjściowa. 500 W,
100–240 V AC, 1,5 kg.

HUSQVARNA QC330
Szybka ładowarka, do użytku profesjonalnego
bądź od czasu do czasu. Zapewnia aktywne
chłodzenie akumulatorów, dwudiodowy wskaźnik
ładowania. 330 W, 100–240 V AC, 1,3 kg.
967 09 14-01

HUSQVARNA QC250
Szybka ładowarka do użytku od czasu do czasu,
idealna do BLi30. Aktywne chłodzenie
akumulatora, praktyczna konstrukcja. 250 W,
100–240 V AC, 0,7 kg.
967 97 01-01

585 42 87-01, mała 400×300×160 mm,
piankowa pokrywa
597 16 85-01, średnia 400×300×210 mm,
piankowa pokrywa z plastikową wstawką, do
6 akumulatorów BLi 100 /200 lub 4 BLi 100/200/
300 i 1 ładowarki QC330/500

1

585 42 88-01, duża 500×300×210mm,
piankowa pokrywa

967 09 15-01

4

5

HUSQVARNA QC80
Standardowa ładowarka ze wskaźnikiem diodowym.
Do okazjonalnego stosowania. 80 W, 100–240 V
AC, 0,6 kg.
587 24 79-01

HUSQVARNA QC80F
Ładowarka do użycia w terenie, podłączana do
wyjścia 12 V w samochodzie w trakcie transportu.
Do użytku profesjonalnego bądź od czasu do
czasu. 80 W, 0,6 kg.
967 62 83-01

PRZETWORNICA NAPIĘCIA HUSQVARNA VI600F
Umożliwia szybkie ładowanie akumulatora w
terenie dzięki przekształcaniu prądu stałego 12 V
z dowolnego akumulatora kwasowo-ołowiowego
na prąd zmienny 220 V na potrzeby ładowarek
QC500, QC330 i QC80. Do użytku profesjonalnego
bądź od czasu do czasu.
967 62 85-01

1. SKRZYNKA NA AKUMULATOR HUSQVARNA
Skrzynka do bezpiecznego transportu i
przechowywania akumulatorów, ładowarek
i innych akcesoriów Husqvarna.

3

7

6

2. TORBA NA AKUMULATOR HUSQVARNA
Zapewnia akumulatorom ciepło zimą, a chłód
latem. Skutecznie amortyzuje drgania i chroni
przed zanieczyszczeniami, brudem i wilgocią.
Do BLi10/BLi20/BLi200/BLi100.
585 37 18-01
3. SZELKI DO AKUMULATORA PLECAKOWEGO
HUSQVARNA
W przypadku korzystania z tych samych akumulatorów plecakowych przez kilka osób, dostosowane
indywidualnie szelki umożliwiają szybkie odłączanie i wymianę akumulatora przy zachowaniu optymalnie dobranych ustawień szelek.
581 03 58-01

4. PODKŁADKA NA BIODRO
Uzupełnia szelki do akumulatora plecakowego
podczas pracy wykaszarką lub dmuchawą
akumulatorową. Wygodniejsza, bardziej luźna
pozycja podczas pracy.
587 83 40-01
5. ZESPÓŁ UCHWYTU DO DMUCHAWY
Umożliwia wykorzystanie obu rąk do
manewrowania dmuchawą, dzięki czemu
uzyskuje się wygodniejszą, bardziej luźną
pozycję roboczą. Do stosowania z podkładką
na biodro lub bez niej.
501 71 51-01, 530iBX
544 40 00-04, 550iBTX
6. PŁASKA DYSZA DO DMUCHAWY
Zwiększony zasięg. Stosowana do odrywania
od podłoża mokrych liści czy odpadów. Do
wszystkich dmuchaw akumulatorowych.
579 79 75-01
7. DYSZA TŁUMIĄCA HAŁAS
Dysza z wbudowanym tłumikiem sprawia,
że maszyna jest jeszcze mniej uciążliwa dla
użytkowników i otoczenia. Do wszystkich
dmuchaw akumulatorowych.
589 81 17-01
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CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
ZAINSTALUJ I ZAPOMNIJ
Kosiarki automatyczne Husqvarna Automower® cechują
nowatorskie rozwiązania techniczne, zapewniające im
najwyższą niezawodność, jakość i efekty koszenia. Oznacza
to minimalne wymagania pod względem konserwacji i serwisu.

IDEALNE REZULTATY
Specjalnie zaprojektowany system koszenia – trzy niezwykle
ostre noże ze stali węglowej, umieszczone za tarczą
osłaniającą, wykonują precyzyjne cięcia. Krótkie ścinki trawy
szybciej zmieniają się w nawóz, dając znakomite efekty
koszenia bez mchu i przy mniejszym zużyciu energii.
Ścinki nie wymagają przy tym grabienia ani kompostowania.

NIEPOKONANE NA TERENIE POCHYŁYM
Kosiarka automatyczna Husqvarna z napędem na cztery
koła bez trudu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi
trawnikami. Ponieważ pokonuje pochyłości do 70% (35˚),
efekty koszenia są znakomite nawet na terenach
pagórkowatych.

KOSZENIE
Z CYFROWĄ
PRECYZJĄ
Co jest potrzebne do stworzenia kosiarki automatycznej, która mogłaby pracować 24 godziny na dobę, starannie
pielęgnując trawnik w każdym ogrodzie – nawet przy złej pogodzie, złożonym kształcie trawnika, stromych lub
wąskich podjazdach i innych przeszkodach? Naszym zdaniem wymaga to ponad 25 lat innowacji, testów i
doskonalenia. Od roku 1995 dopracowywaliśmy oryginalny model Husqvarna Automower®, by uzyskać sprawdzoną,
najbardziej niezawodną i wszechstronną kosiarkę automatyczną na rynku. Spośród naszych sześciu modeli o różnej
wydajności użytkownik wybierze optymalną kosiarkę, dostosowaną do typu ogrodu i własnych preferencji.

ZADOWOLENI SĄSIEDZI
Dzięki napędowi akumulatorowemu ekologiczne kosiarki
automatyczne koszą trawę bardzo cicho i nie produkują spalin.
Użytkownik ani jego sąsiedzi nawet nie zauważą, że kosiarka
wykonuje swoją pracę, i tak co dzień.

ŁĄCZNOŚĆ
Nasza darmowa aplikacja mobilna umożliwia łatwą komunikację
z kosiarką (za wyjątkiem modelu 105). Automower® Connect
umożliwia łączność z dowolnego miejsca za pośrednictwem
sieci telefonicznej, natomiast Bluetooth® pozwala łączyć się na
małe odległości za pomocą Automower® Connect@HOME.

DOSTOSOWANIE DO TEMPA
WZROSTU TRAWY
Kosiarki automatyczne Automower® wyposażono w czujnik
wzrostu trawy, wydłużający czas koszenia w okresach
wzmożonej wegetacji. W czasie suszy i upałów oraz jesienią
kosiarka będzie pracowała krócej, ograniczając eksploatację
trawnika i zużycie samej maszyny.

21

22

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

CO BRAĆ POD UWAGĘ PRZY
ZAKUPIE KOSIARKI AUTOMATYCZNEJ
HUSQVARNA AUTOMOWER®?

Silniki napędowe z technologią Ultrasilent
pracują wyjątkowo cicho
Wykrywanie oddalonych
obiektów umożliwia kosiarce
zwolnienie przed uderzeniem w nie
Automower® Access – intuicyjne
programowanie za pośrednictwem
kolorowego wyświetlacza o wysokiej
rozdzielczości i pokrętła jog
Mały ciężar i przemyślana
konstrukcja zapewniają dużą
wydajność przy niskim
zużyciu energii

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru modelu kosiarki automatycznej,
należy rozważyć następujące kwestie: planowane godziny pracy, wielkość
trawnika i jego złożoność, w tym pochyłości, kształt, przejścia i inne
przeszkody. Więcej informacji i porad znaleźć można na stronie internetowej
Husqvarna, w zakładce Automower®. W podjęciu decyzji pomoże też nasz
interaktywny kalkulator wielkości trawnika, dostępny w tej samej zakładce.
Więcej informacji dostępne na husqvarna.pl

GODZINY PRACY
Kosiarka automatyczna nie powinna pracować, gdy na trawniku bawią się i
odpoczywają domownicy lub goście. Dlatego należy wybrać model kosiarki
automatycznej Automower® o wydajności wystarczającej do wykoszenia
całego trawnika w czasie, gdy na trawie nikogo nie ma. Jeżeli kosiarka ma
kosić w nocy, należy wybrać model z silnikami napędowymi Ultrasilent,
które w minimalnym stopniu zakłócają ciszę.

Napęd na cztery koła oraz wyjątkowa
przegubowa konstrukcja zapewniają kosiarce
znakomitą zdolność manewrowania, w sam
raz do ogrodów o złożonej strukturze
i stromych podjazdach.

NAJSKUTECZNIEJSZE NA TERENIE POCHYŁYM
Dzięki napędowi na cztery koła kosiarka Husqvarna Automower®
AWD radzi sobie z pochyłościami do 70% (35°), natomiast inne
modele pokonują wzniesienia o nachyleniu do 45% (24°).
Nawigacja GPS pozwala uzyskać
jednorodne efekty koszenia w ogrodach
o złożonym kształcie

Ekonomiczne światła LED
pozwalają zobaczyć maszynę
pracującą w ciemności

WIELKOŚĆ TRAWNIKA
Wydajność koszenia określona dla kosiarki automatycznej jest wartością
maksymalną, uzyskiwaną, kiedy kosiarka pracuje non-stop przez całą dobę, z
przerwami jedynie na ładowanie. Dlatego zalecamy wybór kosiarki o wydajności
znacznie przekraczającej wielkość trawnika, dzięki czemu kosiarka będzie
mogła wyłączać się na czas zabaw i innych zajęć na trawniku.

Czujnik wzrostu trawy automatycznie
dostosowuje częstotliwość koszenia do
tempa wzrostu trawy, bez angażowania
użytkownika*

ZŁOŻONOŚĆ TRAWNIKA
10 LATA
DARMOWYCH
POŁĄCZEŃ KOSIARKI
Z WŁAŚCICIELEM!

NAWIGACJA GPS ZAPEWNIA
OPTYMALNE KOSZENIE W OGRODACH
O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE

AUTOMOWER® CONNECT.
KIEROWANIE KOSIARKĄ
ZA POMOCĄ SMARTFONA

Modele Husqvarna Automower® X-line oraz z serii 500 mają wbudowany
system GPS tworzący mapę ogrodu. Dzięki niemu kosiarka automatyczna
wie, które partie ogrodu zostały wykoszone i sama optymalizuje
sposób pracy.

Automower® Connect jest funkcją zapewniającą pełną
kontrolę nad kosiarką za pośrednictwem smartfona.
Można wysyłać polecenia „start”, „stop” i „park”,
sprawdzać i zmieniać ustawienia, a także odbierać
alarmy i w razie kradzieży śledzić położenie kosiarki,
z dowolnego miejsca. Więcej na stronie 26.

Jeżeli trawa tworzy pozbawiony przeszkód prostokąt, można wybrać mniej
zaawansowany technicznie model. Jeżeli jednak na trawniku występują
pochyłości, wąskie przejścia, nierówne fragmenty i wiele przeszkód takich jak
krzewy i drzewa, zalecamy wybór modelu, którego zdolność radzenia sobie
z takimi wyzwaniami została dowiedziona, na przykład modelu z napędem
na cztery koła.

Przykład: Jeżeli trawnik ma 500 m², a kosiarka miałaby pracować codziennie
między godziną 8 a 16 (8 godzin/24 = 0,33), określona wydajność maszyny
powinna wynieść co najmniej 500/0,33 = 1 500 m².

DLACZEGO KOSIARKA AUTOMATYCZNA HUSQVARNA
AUTOMOWER® PODNIESIE JAKOŚĆ TRAWNIKA
Husqvarna Automower® wykorzystuje ostre jak
brzytwa noże do bieżącego skracania źdźbeł
trawy, co daje w efekcie soczystozielony trawnik, nieosiągalny przy użyciu zwykłych noży do
trawy. Trawnik jest koszony często, niezależnie
od warunków atmosferycznych, a ścinki trawy
są tak małe, że nie trzeba ich zbierać. Stają się
one naturalnym nawozem, dzięki któremu
trawnik jest gęsty, zdrowy i pozbawiony mchu.

Funkcja czujnika wzrostu trawy dostosowuje
czas koszenia kosiarki Husqvarna Automower®
do warunków – wydłużając go w porze silnego
wzrostu, skracając w suche letnie dni. Elektryczna regulacja wysokości koszenia umożliwia wybór wysokości trawy jednym przyciskiem
na klawiaturze lub zdalnie, za pośrednictwem
aplikacji Automower® Connect na smartfony.
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X-LINE

SERIA 500

SERIA 300

Seria kosiarek automatycznych
Husqvarna przeznaczonych do
zastosowań profesjonalnych.
Najskuteczniejsza metoda
uzyskania stale idealnego
trawnika. Kosiarki doskonałe dla
firm ogrodniczych oraz
przedsiębiorstw szukających
nowych sposobów podniesienia
wartości firmy.

Idealna do małych i średniej
wielkości trawników, wyposażona
w inteligentne funkcje umożliwia
jące programowanie sposobu,
miejsca i czasu pracy kosiarki
automatycznej Automower®.
Kosiarki radzą sobie z pochyło
ściami o nachyleniu do 40 %.
Intuicyjne menu na łatwym w
obsłudze wyświetlaczu.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Profesjonalna kosiarka automatyczna o
najwyższej prędkości i wydajności koszenia. Do
dużych ogrodów o powierzchni do 5000 m²* i o
złożonej strukturze. Maks. nachylenie 45%.
Wyposażona w profesjonalny interfejs,
zapewniający prostszą, niezawodną komunikację
z maszyną. Technologia ultradźwiękowa i
nawigacja GPS, zdalne sterowanie i nadzór za
pośrednictwem Husqvarna Fleet Services™.
967 65 02-10
Zalecany zestaw instalacyjny: DUŻY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD
Wytrzymała kosiarka automatyczna z napędem
na cztery koła, przeznaczona do profesjonalnego
użytku. Z powodzeniem radzi sobie z obszarami o
powierzchni do 3500 m²*, przeszkodami,
nierównym terenem oraz zboczami o nachyleniu
do 70 %. Wyposażona w profesjonalny interfejs,
zapewniający prostszą, niezawodną komunikację
z maszyną. Technologia ultradźwiękowa, zdalne
sterowanie i nadzór za pośrednictwem Husqvarna
Fleet Services™.
967 85 34-10
Zalecany zestaw instalacyjny: DUŻY

X-LINE

X-LINE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520
Profesjonalna kosiarka automatyczna o solidnej
konstrukcji i wysokiej wydajności pracy, do
większości ogrodów o powierzchni do 2200 m2*.
Maks. nachylenie 45%. Wyposażona w
profesjonalny interfejs, zapewniający prostszą,
niezawodną komunikację z maszyną. Zdalne
sterowanie i nadzór za pośrednictwem Husqvarna
Fleet Services™.
967 66 21-10
Zalecany zestaw instalacyjny: DUŻY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Najbardziej zaawansowany technologicznie
model z serii 300. Kosi trawniki o złożonej
strukturze i powierzchni do 1600 m²*, pokonuje
wąskie przejścia i pochyłości o maksymalnym
nachyleniu 40%, może pracować na nierównym
terenie. Nawigacja wykorzystująca system GPS i
konstrukcja X-line z reflektorami LED. Funkcja
Automower® Connect w standardzie, z opcją
śledzenia GPS w razie kradzieży.
967 85 27-10
Zalecany zestaw instalacyjny: ŚREDNI
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Automatyczna obsługa przejść pomaga kosiarce
w pokonywaniu wąskich przejść, natomiast
czujnik wzrostu trawy dostosowuje częstotliwość
koszenia do tempa wzrostu trawy. Do ogrodów
średniej wielkości, o powierzchni do 1500 m²* z
kilkoma przeszkodami. Radzi sobie z niewielkimi
pochyłościami. Maks. nachylenie 40 %. W
standardzie Automower® Connect@Home.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Kosiarka osadzona na podwoziu z 4 kołami, dzięki
czemu lepiej radzi sobie na nierównym terenie,
pomimo niewielkich rozmiarów. Wymienna osłona
umożliwia indywidualne dostosowanie wyglądu.
Do małych i średniej wielkości ogrodów o
powierzchni do 1000 m²* z kilkoma
przeszkodami. Maks. nachylenie 40%. W
standardzie Automower® Connect@Home.

967 67 30-10
Zalecany zestaw instalacyjny: ŚREDNI

967 67 29-10
Zalecany zestaw instalacyjny: ŚREDNI

NOWOŚĆ

X-LINE

SERIA 400

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440
Solidna i niezawodna, odpowiednia do ogrodów
do 4000 m² *. Świetnie radzi sobie na złożonych
obszarach, w wąskich przejściach, trudnym terenie
i stokach o maksymalnym nachyleniu do 45%.
Czujnik wzrostu trawy dostosowuje czas pracy do
stanu trawnika. Koszenie punktowe w miejscach
wyższej trawy. Wyposażony w Automower®
Connect @ Home..

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Mocna i duża kosiarka automatyczna, odpowiednia
do większości ogrodów o powierzchni do 2200 m²*.
Znakomicie radzi sobie z typowymi wyzwaniami
spotykanymi w ogrodach. Maks. nachylenie 45%.
Automatyczna obsługa przejść, elektryczna
regulacja wysokości, czujnik wzrostu trawy oraz
bardzo cichy napęd. W standardzie Automower®
Connect@Home.

967 67 33-10
Zalecany zestaw instalacyjny: DUŻY

967 67 31-10
Zalecany zestaw instalacyjny: DUŻY

X-LINE

SERIA BOGATO WYPOSAŻONYCH
KOSIAREK AUTOMATYCZNYCH
Husqvarna X-line to seria naszych najlepiej wyposażonych
kosiarek automatycznych, przeznaczonych dla klientów
oczekujących produktu z najwyższej półki. Kosiarki
wyposażone zostały w pakiet X-line, zawierający
Automower® Connect z funkcją śledzenia GPS w razie
kradzieży, nawigację GPS, reflektory LED, gumowy
przedni zderzak i obudowę X-line.

POBIERZ APLIKACJĘ
AUTOMOWER®
CONNECT!

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Zwarta, mocna konstrukcja. Łatwa obsługa i
konserwacja. Idealna do mniejszych, złożonych
ogrodów o pow. do 600 m². Pokonuje wąskie
przejścia i pochyłości. Maks. nachylenie
powierzchni 40 %. Można myć za pomocą węża
ogrodowego. W komplecie czujnik wzrostu trawy,
czujnik mrozu i Automower® Connect@Home.
967 97 40-10
Zalecany zestaw instalacyjny: MAŁY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Kosiarka przeznaczona do mniejszych trawników.
Kompaktowa i lekka, znakomicie radzi sobie z
manewrowaniem na niewielkich przestrzeniach.
Do płaskich trawników o nieskomplikowanej
strukturze i powierzchni do 600 m²* z kilkoma
przeszkodami. Pokonuje szersze przejścia i stoki
o niewielkim nachyleniu. Maks. nachylenie 25%.
967 64 54-10
Zalecany zestaw instalacyjny: MAŁY

105

305

310

315

420

440

315X

430X

SERIA 100
Dla właścicieli niewielkich, równych
trawników, którym zależy na
niezawodności, wygodzie i
wydajności naszych kosiarek
automatycznych. Podobnie jak
większe modele, seria 100
zapewnia znakomite rezultaty
koszenia. Łatwa instalacja,
konserwacja i obsługa, a przy tym
sąsiedzi nie zauważą nawet, że
kosiarka pracuje.

435X AWD

967 85 33-10
Zalecany zestaw instalacyjny: DUŻY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Wysokiej klasy model, znakomity do ogrodów o
skomplikowanej strukturze, o powierzchni do
3200 m²*, z oddzielonymi od siebie obszarami,
wąskimi przejściami, drzewami, krzewami i
stromymi stokami. Maks. nachylenie 45%.
Nawigacja wykorzystująca system GPS i
konstrukcja X-line z reflektorami LED. Funkcja
Automower® Connect w standardzie, z opcją
śledzenia GPS w razie kradzieży.
967 85 28-10
Zalecany zestaw instalacyjny: DUŻY

450X

967 85 30-10
Zalecany zestaw instalacyjny: DUŻY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Kosiarka automatyczna z napędem na cztery
koła. Z powodzeniem radzi sobie z obszarami o
powierzchni do 3500 m²*, przeszkodami,
nierównym terenem oraz zboczami o nachyleniu
do 70 %. Wyposażenie serii X-line to między
innymi światła LED i intuicyjny interfejs z
kolorowym wyświetlaczem Automower® Access.
Funkcja Automower® Connect w standardzie, z
opcją śledzenia GPS w razie kradzieży.

520

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Najbardziej zaawansowana technologicznie i
najlepiej wyposażona kosiarka na rynku. Do
dużych ogrodów o powierzchni do 5000 m²*
i o złożonej strukturze. Obsługuje wymagające,
oddzielone od siebie obszary trawnika z kilkoma
przejazdami i o sporym nachyleniu. Maks.
nachylenie 45%. Nawigacja wykorzystująca
system GPS i konstrukcja X-line z reflektorami
LED. Funkcja Automower® Connect w standardzie,
z opcją śledzenia GPS w razie kradzieży.

535 AWD

Nasze kosiarki automatyczne do
dużych ogrodów, o wysokiej
wydajności pracy, bardzo ciche i
zaawansowane technologicznie
Mogą z łatwością pielęgnować
mniejsze i większe trawniki
poziome i na zboczach, a dla
większej wygody i jeszcze
lepszych rezultatów pracy
można je programować.

550
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HUSQVARNA
FLEET SERVICES™

—

AUTOMOWER®
CONNECT

—

AUTOMOWER®
CONNECT@HOME

—

HUSQVARNA
CONNECT
= W standardzie

—
= Opcja

—

—

— = Niedostępne

Wszystkie nasze kosiarki automatyczne spełniają europejskie wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, co dowiedziono w testach przeprowadzonych
przez niezależną firmę Intertek Semko AB.
* Wielkość koszonego obszaru obliczono przy założeniu, że kosiarka pracuje nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jeżeli nie chcemy, żeby kosiarka pracowała na przykład w nocy lub w czasie,
kiedy w ogrodzie bawią się dzieci, wydajność robocza będzie mniejsza, dlatego do obsługi terenu dużej wielkości zalecamy wybór większej maszyny. Aby wybrać model odpowiedni do swojego ogrodu należy
zapoznać się z danymi z tabeli na stronach 146–147.

DEALER HUSQVARNA SŁUŻY RADĄ
I POMOCĄ PRZY INSTALACJI
Spytanie o radę dealera Husqvarna jest zawsze dobrym sposobem
na znalezienie modelu kosiarki Husqvarna Automower® optymalnego
do danego ogrodu. Dla maksymalnej wygody i bezproblemowego
użytkowania zalecamy także zwrócenie się do dealera z prośbą
o wykonanie instalacji w ogrodzie. Polecamy wyszukiwarkę dilerów
na stronie husqvarna.pl
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AKCESORIA

ZDALNY MONITORING.
STAŁA KONTROLA

KONTROLA Odbieranie informacji
o statusie i wysyłanie poleceń
Start, Stop i Park do kosiarki z
dowolnego miejsca na świecie.
KONFIGURACJA Menu kosiarki
w smartfonie użytkownika.
Odczytywanie i zmiana ustawień
kosiarki z dala od jej miejsca
pracy.

Całkowita kontrola nad kosiarką automatyczną z dowolnego miejsca,
BEZPIECZEŃSTWO Odbieranie
alarmu i śledzenie położenia
w niezwykle wygodny sposób. Dzięki specjalnej aplikacji
kosiarki w razie kradzieży.
Automower® Connect, użytkownik może zdalnie sterować
kosiarką lub wydawać jej komendy głosowe za pośrednic
twem programu typu Amazon Alexa. Kosiarkę można też
POBIERZ APLIKACJĘ
bez trudu zintegrować z GARDENA smart system, służącym
AUTOMOWER®
CONNECT!
do sterowania nawadnianiem ogrodu, synchronizując ze
sobą pory podlewania i koszenia. Prosto, automatycznie,
intuicyjnie – i skutecznie za każdym razem.

PRZESYŁANIE DANYCH PRZEZ TELEFON

WYMIENNA OSŁONA GÓRNA
Zmiana koloru pozwoli na spersonalizowanie
kosiarki i nadanie jej indywidualnego charakteru.
Biel polarna, 305, 597 70 31-01
Pomarańcz Husqvarna, 305, 597 70 31-02
Biel polarna,310 /315, 587 23 58-02
Pomarańcz Husqvarna, 310 /315, 587 23 58-03
Biel polarna,315X, 590 87 69-02
Pomarańcz Husqvarna, 315X, 590 87 69-03
Biel polarna,430X, 590 87 70-02
Pomarańcz Husqvarna, 430X, 590 87 70-03
Biel polarna, 435X AWD, 596 30 00-02
Pomarańcz Husqvarna, 435X AWD,
596 30 00-03
Biel polarna, 450X, 588 79 91-02
Pomarańcz Husqvarna, 450X, 588 79 91-03
Szara, 520, 591 49 60-01 
Szara, 535 AWD, 596 30 02-01
Szara, 550, 591 49 61-01

BIAŁE OBUDOWY DESIGNERSKIE
Kosiarki automatyczne Husqvarna 105 i 420
mogą mieć obudowę w kolorze polarnej bieli.
105, 580 96 54-02
420 , 580 96 56-02

WIESZAK
Ułatwia przechowywanie kosiarki i stacji
ładującej poza sezonem.

305 /310 /315/315X, 587 23 61-01

305, 597 70 36-01

420/430X /440 /450X/550/520,
585 01 94-01
AWD, 597 63 53-01

310 /315/315X, 587 22 40-01
420/430X /440 /450X/
550/520, 585 01 97-02

NOWOŚĆ
OSŁONA ŁĄCZNIKÓW
Chroni luźne końcówki przewodu
ograniczającego po odłączeniu
od nich kosiarki i stacji ładującej
na zimę.
590 85 50-01

ZESTAW FAIRWAY
Obniża minimalną wysokość koszenia
o 10 mm. Umożliwia koszenie części
pola golfowego o nazwie fairway i
podobnych obszarów wymagających
niskiej trawy, kosiarką Husqvarna
Automower®.
420/430X/440/450X/520/550,
597 49 63-02

KOMUNIKACJA BLUETOOTH

AUTOMOWER® CONNECT

AUTOMOWER® CONNECT@HOME

– Standardowe wyposażenie modeli X-line oraz serii 500
– Opcja w modelach 440, 420, 315, 310 i 305
– Przesyłanie danych przez telefon na całym świecie*
– W pakiecie umowa usługi mobilnej na 10 lat*
– Geofence ze śledzeniem GPS w razie kradzieży

– S tandard w kosiarkach z serii 300 / 400 / 500
– Komunikacja Bluetooth o zasięgu do 30 metrów
– Nie wymaga umowy na przesył danych przez internet
ZESTAW DO TERENÓW NIERÓWNYCH
Zapewnia znakomitą przyczepność
na nierównych, pochyłych trawnikach,
dbając o to, aby kosiarka automatyczna Automower® spełniła oczekiwania użytkownika. Zdolność jazdy
po terenie pochyłym poprawiona
o około 5 punktów procentowych,
w zależności od pogody i jakości
trawnika.
305, 597 70 46-01

SZCZOTKI DO KÓŁ
Oczyszczają koła napędowe, aby
zachowywały dobrą przyczepność.
305, 597 70 54-01
310 /315/315X, 587 23 57-01

BEZPIECZNY NÓŻ
Bezpieczny nóż Husqvarna ze stali
węglowej. Wysoka wytrzymałość i
trwałość.
9 sztuk, 577 86 46-03
Stosować wyłącznie oryginalne noże Husqvarna.
Pod względem bezpieczeństwa, funkcjonowania i
poziomu hałasu testowane i zatwierdzone przez
Intertek (jednostkę notyfikowaną) zgodnie z
normami EN EN50636-2-107 i IEC60335-2-107.

420/430X /440 /450X,
581 90 31-02
435X AWD /535 AWD,
505 13 28-03

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

TRAWA WYMAGA KOSZENIA?
POPROŚ ALEXĘ!

STERUJ ZRASZACZAMI I KOSIARKĄ
ZA POŚREDNICTWEM SMARTFONA

Husqvarna wprowadza w kosiarkach automatycznych kolejną wygodną funkcję,
umożliwiając wszystkim kosiarkom wyposażonym w Automower® Connect
łączność z Amazon Alexa oraz Google Home. Dzięki tym aplikacjom wystarczy
wydać inteligentnemu głośnikowi komendę głosową, a automatyczna kosiarka
Automower® ruszy do pracy. Użytkownicy będą mogli nakazać kosiarce
wykonanie typowych zadań, takich jak rozpoczęcie i zakończenie pracy, zaparkowanie czy uzyskać informacje o niej za pośrednictwem Alexy. Tak jest po
prostu najwygodniej.

Teraz relacja użytkownika z ogrodem wkracza w nowy wymiar. Łącząc kosiarkę
Husqvarna Automower® z nowoczesnym systemem nawadniania GADRDENA
smart system, możemy łatwo zsynchronizować ze sobą pory pracy kosiarki
i nawadniania. Usiądź i odpręż się. W tym czasie kosiarka automatyczna
Automower® zadba o wygląd i zdrowie trawnika, a GARDENA smart system,
wyposażony w czujniki wilgotności gleby, temperatury i nasłonecznienia,
odpowiednio go nawodni, aby był bujny i soczystozielony. Opcja ta dotyczy
wszystkich modeli z Automower® Connect.

POZNAJ MOŻLIWOŚCI IFTTT, ŻEBY KOSIARKA AUTOMOWER®
BYŁA JESZCZE INTELIGENTNIEJSZA
alarmu w domu. Albo jej zatrzymanie w razie spadku temperatury poniżej
pewnego poziomu – możliwości jest bardzo dużo. Ogranicza nas tylko nasza
wyobraźnia. Przejdź do sekcji Automower® na naszej stronie www i
zobacz, od czego zacząć.

NOŻE ENDURANCE
Nowa konstrukcja sprawia, że noże
Husqvarna Automower® Endurance
mają wytrzymałość dwukrotnie
wyższą niż noże klasyczne. Noże mają
twardsze, ostrzejsze krawędzie tnące
z czterech stron, a przy tym są
bezpieczne.
6 sztuk, 595 08 44-01
Stosować wyłącznie oryginalne noże Husqvarna.
Pod względem bezpieczeństwa, funkcjonowania i
poziomu hałasu testowane i zatwierdzone przez
Intertek (jednostkę notyfikowaną) zgodnie z
normami EN EN50636-2-107 i IEC60335-2-107.

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

IFTTT (If This Then That) to darmowy, prosty w obsłudze serwis internetowy
umożliwiający tworzenie własnych apletów i jeszcze lepsze integrowanie
kosiarki Automower® z systemem inteligentnego domu. Można w ten sposób
na przykład ustawić rozpoczęcie pracy kosiarki w momencie załączenia

OSŁONA
Chroni stację ładującą oraz korpus kosiarki
przed wpływem promieni słonecznych i deszczu.

ZESTAW DO CZYSZCZENIA
I KONSERWACJI
Narzędzia do oczyszczania i
konserwacji kosiarek Automower®
w trakcie sezonu. W skład zestawu
wchodzą dwie specjalne szczotki,
śrubokręt do wymiany noży, poduszka
ścierna do czyszczenia łączników
kosiarki i stacji ładującej, ściereczka i
pojemnik z aerozolem do pielęgnacji
części z plastiku, nadającym im blask.
590 85 51-01

10 LAT DARMOWYCH
POŁĄCZEŃ KOSIARKI
Z WŁAŚCICIELEM!

ZESTAW
AUTOMOWER® CONNECT
Zestaw Automower® Connect umożliwia zdalne
sterowanie i konfigurowanie kosiarki. Dzięki instalacji
tego modułu, po pobraniu aplikacji na telefon z
systemem Android lub iPhone można za jej pośrednictwem komunikować się z kosiarką. W standardzie
w modelach Automower® 315X/430X/435X AWD/
450X/520/535 AWD/550.

PRZEWÓD PĘTLI
150 m, 597 23 78-01
50 m, 597 23 78-02
ZESTAW NAPRAWCZY DO
PRZEWODU PĘTLI
597 53 95-01

305/310/315/420/440,
586 66 23-07

SZPILKI
100 sztuk, 577 86 42-01

* Automower® Connect wymaga transferu danych 2G/3G lub LTE
Cat-M1, zapewnianego przez krajowych operatorów sieci komórkowych.
Usługa świadczona przez firmę Husqvarna dotyczy funkcji maszyny, nie
komunikacji, z uwagi na ograniczenia w przesyle danych.

ZŁĄCZKI
5 sztuk, 577 86 47-01
ŁĄCZNIKI
5 sztuk, 577 86 48-01

ZESTAW INSTALACYJNY
AUTOMOWER®
Zestaw instalacyjny zawiera przewód na pętlę, zaciski, łączniki różnej długości
i w różnych ilościach, zależnie od ogrodu.
MAŁY Do pozbawionych przeszkód obszarów trawiastych do 800 m² lub złożonych

trawników o maksymalnej powierzchni 400 m², 967 97 21-01
ŚREDNI Do pozbawionych przeszkód obszarów trawiastych do 2000 m² lub złożonych

trawników o maksymalnej powierzchni 1000 m², 967 97 22-01
DUŻY Do pozbawionych przeszkód obszarów trawiastych do 5000 m² lub złożonych

trawników o maksymalnej powierzchni 2500 m², 967 97 23-01
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CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
ESTETYCZNY EFEKT
Zbieranie pomaga zapobiegać rozsiewaniu się chwastów
oraz nadaje trawnikowi zadbany wygląd i oczyszcza go
z liści i drobnych gałązek, by wyglądał estetycznie.

ZDROWY TRAWNIK
BioClip® – rozdrabnianie pomaga uwolnić do gleby substancje
odżywcze, naturalnie stymulując wzrost i zapewniając zdrowie
trawie, a także hamując rozwój chwastów. Technologia
BioClip® dostępna jest zarówno w maszynach spalinowych,
jak i akumulatorowych.

CIĘCIE DUŻYCH POWIERZCHNI

IDEALNA
PARTNERKA
DLA TWOJEGO
TRAWNIKA
Wszystkie nasze kosiarki do trawy stworzono z myślą o najwyższej wydajności i
skuteczności, przy zastosowaniu przemyślanych ergonomicznych rozwiązań. Maszyny,
zarówno spalinowe, jak i akumulatorowe, posiadają wysokowydajne, niezawodne, łatwe
do uruchomienia i trwałe urządzenia tnące, zapewniające zawsze pierwszorzędne efekty
pracy. Dlatego, bez względu na wybrany model Husqvarna, użytkownik otrzyma solidną,
niezawodną kosiarkę pozwalającą uzyskać zdrowy, starannie wypielęgnowany trawnik.

Wyrzut tylny lub boczny – te systemy koszenia są bardzo
wydajne i nadają się najlepiej do niezbyt częstego koszenia
wysokiej, gęstej trawy.

ŁATWE URUCHAMIANIE
Spalinowe kosiarki Husqvarna łatwo się uruchamia, w
większości modeli bez użycia ssania. Kosiarki akumulatorowe
są jeszcze prostsze w obsłudze – wystarczy odblokować
i przycisnąć dźwignię hamulca!

PROSTY START I STOP
Funkcja InStart™ dostępna w kilku naszych modelach
maksymalnie ułatwia uruchamianie maszyny. Wystarczy
odblokować i pociągnąć dźwignię, a silnik się uruchamia.
Aby go zatrzymać, po prostu puszczamy dźwignię.

WYGODNA OBSŁUGA
Intuicyjne sterowanie, poręczna dźwignia i ergonomicznie
zaprojektowane pojemniki na trawę to cechy, dzięki którym
nasze kosiarki są wygodne w obsłudze.
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WIELKOŚĆ I STOPIEŃ
ZŁOŻONOŚCI TRAWNIKA

Sterowanie prędkością

Im większy jest trawnik, tym większy pożytek
przyniesie zakup kosiarki z napędem własnym, o
większej szerokości roboczej. Kosiarka o mniejszym
urządzeniu tnącym i regulowanej prędkości jazdy
jest bardziej zwrotna i nadaje się do trawników z
wąskimi przejazdami i przeszkodami, które trzeba
objeżdżać.

POBIERZ APLIKACJĘ
HUSQVARNA
CONNECT!

Nasza kosiarka akumulatorowa umożliwia
ciche cięcie ze zbieraniem, nie ma przy tym
przewodu zasilania, który mógłby zostać
przypadkiem przecięty. Nadaje się doskonale
do trawników mniejszych i średniej wielkości.

Najwyższej klasy wydajność
dzięki prostemu w obsłudze
pojemnikowi na trawę, który
cechują: łatwy demontaż,
opróżnianie i montaż
Wysokowydajne silniki od
wiodących producentów

URUCHAMIANIE
Osobom ceniącym rozruch bez wysiłku polecamy kosiarkę z rozrusznikiem
elektrycznym lub akumulatorową – w modelach tych wystarczy nacisnąć
przycisk. Funkcja InStart™, dostępna w kilku naszych modelach, jeszcze bardziej
ułatwia włączanie maszyny. Wystarczy odblokować i pociągnąć dźwignię, a silnik
się uruchamia. Aby go zatrzymać, po prostu puszczamy dźwignię.

InStart™ – uruchom
silnik przyciągając dźwignię,
a zatrzymaj – puszczając ją

Wysokowydajne silniki od
wiodących producentów

Centralna regulacja wysokości koszenia
umożliwia łatwe i wygodne ustawianie

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

ZBIERANIE TRAWY I ROZDRABNIANIE

Czy zamierzamy przewozić kosiarkę między domem a działką? W takim
przypadku należy brać pod uwagę lekkie, kompaktowe modele ze składanym
uchwytem.

Kosiarka z pojemnikiem na trawę to dobry wybór dla tych, którzy kładą
wyjątkowy nacisk na estetyczne rezultaty pracy i zbieranie ścinków trawy.
Jednak model z funkcją BioClip® (rozdrabniania) zapewni zdrowszy
trawnik bez dodatkowego nawożenia i potrzeby opróżniania pojemnika,
przy założeniu, że trawa koszona będzie regularnie.

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

DLACZEGO KOSIARKA
AKUMULATOROWA
HUSQVARNA?
Kosiarki Husqvarna zasilane przez akumulator
są cichymi, a przy tym prostymi w obsłudze,
maszynami zapewniającymi skuteczne
zbieranie. Nadają się idealnie do średniej
wielkości trawników oraz do wykaszania
obszarów, do których nie dociera kosiarka
automatyczna lub Rider. Kosiarki zasilane są
przez te same akumulatory BLi co pozostałe
maszyny akumulatorowe Husqvarna.

WYTRZYMAŁA
OBUDOWA Z
KOMPOZYTU
MNIEJ ZACHODU, LEPSZY EFEKT
Wydajne maszyny akumulatorowe Husqvarna w zasadzie nie wymagają
konserwacji. Wnętrze akumulatora i wszystkie wrażliwe elementy są dobrze
chronione i odporne na trudy intensywnego użytkowania. Maszyny konstru
owane są wspólnie z akumulatorami, tak aby znakomicie ze sobą współ
pracowały, była maksymalnie wydajne, niezawodne i miały długi czas pracy.

Obudowa kosiarek z serii 200 i 300
wykonana została z kompozytowego
tworzywa opracowanego specjalnie
na potrzeby Husqvarna. Jest ono niezwykle wytrzymałe, lekkie, odporne
na korozję, nie pęka, nie ulega
wgnieceniom i nie blaknie na słońcu.
W zasadzie jest niemal niezniszczalne.

OLEJ
W pełni syntetyczny olej przekładniowy/silnikowy zachowuje stabilność
zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.
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SERIA 500
Dla profesjonalistów poszukujących wytrzymałych i niezawodnych maszyn. Profesjonalnej klasy
przekładnia i silnik są niezwykle
sprawne, zapewniając kosiarce
trwałość i znakomite efekty pracy.
Ergonomiczne funkcje, na przykład wygodne dźwignie, ułatwiają
długotrwałą pracę.

HUSQVARNA LB 553S e
Przeznaczona do intensywnej, profesjonalnej
pracy. Duża ergonomia i znakomite rezultaty
koszenia, nawet w deszczu. Posiada specjalne
funkcje łatwego rozruchu.

HUSQVARNA LC 551SP
Bardzo wydajna, niezawodna i kompaktowa
maszyna, sprawdza się zarówno w profesjonalnej
pracy, jak i w przydomowym ogrodzie. Profesjonalny silnik z dużym zbiornikiem paliwa.

Honda GCVx170, BioClip®, szerokość robocza
53 cm, wysokość robocza 27–65 mm. Napęd
własny, brak regulacji.

Kawasaki FJ180KAI, zbieranie /BioClip®/wyrzut
tylny, szerokość robocza 51 cm, wysokość
robocza 26–74 mm. Napęd własny, brak
regulacji.

967 86 25-01

967 34 32-01

SERIA 400
Dla posiadaczy ogrodów,
poszukujących niezawodnych
maszyn o profesjonalnych
parametrach do częstego użytku.
Profesjonalnej klasy przekładnia
i silnik są niezwykle sprawne,
zapewniając kosiarce znakomite
efekty pracy. Ergonomiczne
funkcje, na przykład regulowane
uchwyty.

HUSQVARNA LC 451S
Bardzo wydajna, niezawodna i kompaktowa
maszyna, sprawdza się zarówno w profesjonalnej
pracy, jak i w przydomowym ogrodzie. Znakomita
ergonomia, solidna przekładnia.
Briggs & Stratton 750e DOV Series, zbieranie /
BioClip®/wyrzut tylny, szerokość robocza 51 cm,
wysokość robocza 26 -74 mm. Napęd własny,
brak regulacji.
967 34 31-01

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SERIA 300

SERIA 200

Seria różnorodnych kosiarek,
które łączą w sobie wydajność i
elastyczność. Do trawników różnej
wielkości, dla różnych użytkowników. Kosiarki z wieloma funkcjami
umożliwiającymi osiąganie
lepszych rezultatów i ułatwiającymi
obsługę. Cechą wspólną wszystkich maszyn jest jakość i skuteczność marki Husqvarna.

Dzięki urządzeniom tnącym
47, 53 i 56 cm, seria 200 nadaje
się znakomicie do użytku w
przydomowym ogrodzie. Kosiarki
te są lekkie w obsłudze, mają
intuicyjne, łatwo dostępne dźwignie.
Składany uchwyt ułatwia transport
i przechowywanie.

HUSQVARNA LC 356VP
Do większych ogrodów. Urządzenie robocze z
wytrzymałej, spawanej stali. Łatwy w rozruchu
silnik OHC. Bardzo duży pojemnik na trawę

HUSQVARNA LC 353VI
Wydajna kosiarka z koszem, o zmiennej prędkości
napędu. Posiada system InStart, dla łatwego
uruchamiania i zatrzymywania.

Honda GCVx170, zbieranie/ BioClip® / wyrzut
boczny, szerokość robocza 56 cm, wysokość
robocza 25 –75 mm. Regulacja prędkości.

Briggs & Stratton 675iS, zbierania /BioClip®/
wyrzut tylny, szerokość robocza 53 cm, wysokość
robocza 25-75 mm. Obudowa z kompozytu.
InStart™. Samobieżna, zmienna prędkość.

967 98 88-01

967 06 95-01


HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Kosiarki dla użytkowników oczekujących
pierwszorzędnych rezultatów. Regulacja
prędkości oraz ustawienia składanych uchwytów
oraz proste ustawianie wysokości koszenia. Model
LC 347VI wyposażono w InStart™, zapewniający
uruchamianie bez wysiłku.
Briggs & Stratton 675iS / 650EXI, zbieranie /
BioClip® /wyrzut tylny, szerokość robocza 47 cm,
wysokość robocza 20 -75 mm. Obudowa z
kompozytu InStart™ (LC 347VI). Napęd własny,
regulacja prędkości.

HUSQVARNA LB 256S
Mocna i wydajna kosiarka o doskonałej
przyczepności, którą zawdzięcza napędowi na
tylne koła. Składany uchwyt ułatwia transport i
przechowywanie.

HUSQVARNA LC 247S / LC 247
Kosiarki dla właścicieli ogrodów oczekujących
profesjonalnych efektów pracy i łatwej obsługi
maszyny. Automatyczne ssanie Autochoke
ułatwia rozruch, obudowa z trwałego kompozytu.

Briggs & Stratton 650EXI Series, BioClip® /wyrzut
boczny, szerokość robocza 56 cm, wysokość
robocza 25–75 mm. Napęd własny, brak regulacji.

Briggs & Stratton 450e/450e, zbieranie/wyrzut
tylny, szerokość robocza 47 cm, wysokość
robocza 20-75 mm. Napęd własny/bez napędu
(LC 247).

967 98 87-01

HUSQVARNA LB 253S / LB 248S
Wytrzymała kosiarka z włąsnym napędem i
szerokim stalowym urządzeniem tnącym zaprojektowanym z myślą o doskonałej wydajności
mulczowania. Ergonomicznie zaprojektowany
uchwyt do wygodnego koszenia.

LC 247S, 967 34 53-01

Briggs & Stratton 675EXI, BioClip®/ wyrzut
boczny, szerokość robocza 53/48 cm, wysokość
robocza 25–70 mm. Napęd własny, brak
regulacji prędkości.

LC 247, 967 34 52-01

LB 253S, 967 65 64-01
LB 248S, 967 65 63-01

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

HUSQVARNA LC 353iVX
Kosiarka z napędem akumulatorowym i
elektroniczną regulacją prędkości oraz
kontrolkami informującymi użytkownika o
najważniejszych parametrach, przeznaczona do
wygodnego i wydajnego koszenia trawy,
wymagająca minimum konserwacji. Łączność
Bluetooth®. Dwa wejścia akumulatorów BLi
zapewniają dłuższy czas pracy.

HUSQVARNA LC 347iVX
Kosiarka akumulatorowa z napędem, z cyfrową
regulacją prędkości, zapewnia komfortowe i
wydajne koszenie przy minimalnej konserwacji.

Zbieranie / BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość
robocza 53 cm, wysokość robocza 20 –75 mm.
Napęd własny, regulacja prędkości.

Bez akumulatora i ładowarki

967 86 20-01
Bez akumulatora i ładowarki

Zbieranie /BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość
robocza 47 cm, wysokość robocza 20–75 mm.
Napęd własny, regulacja prędkości
967 86 23-01

HUSQVARNA LC 247iX
Kosiarka akumulatorowa zaprojektowana do
wydajnego koszenia przy minimalnej konserwacji.
Łączność Bluetooth®. Dwa gniazda na
kompaktowe akumulatory BLi zapewniają dłuższy
czas pracy.
Zbieranie / BioClip® / wyrzut tylny. Szerokość
robocza 47 cm, wysokość robocza 20 –75 mm.
Bez napędu.
967 86 22-01
Bez akumulatora i ładowarki

POBIERZ APLIKACJĘ
HUSQVARNA
CONNECT!

Pobierz aplikację,
aby dowiedzieć się
więcej na temat
produktów.
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SERIA 100
Seria maszyn Husqvarna 100
obejmuje szeroką gamę kosiarek.
Od maszyn akumulatorowych i
spalinowych po maszyny tworzone
z myślą o dużej wydajności, małym
ciężarze, zwrotności i wielu innych
funkcjach. A każdy model to
gwarancja jakości Husqvarna.

HUSQVARNA LC 153S
Kosiarka z napędem własnym i szerokim
stalowym urządzeniem tnącym.

HUSQVARNA LC 153P
Kosiarka bez napędu, z szerokim stalowym
urządzeniem tnącym.

Briggs & Stratton 650EXI, zbieranie/ BioClip® /
wyrzut boczny, szerokość robocza 51 cm,
wysokość robocza 25 –75 mm. Napęd własny,
brak regulacji prędkości.

Briggs & Stratton 650EXI, zbieranie/ BioClip® /
wyrzut boczny, szerokość robocza 51 cm,
wysokość robocza 25 –75 mm. Bez napędu.
967 98 85-01

967 98 86-01

HUSQVARNA LB 146P
Lekka kosiarka bez napędu z wytrzymałym
kompozytową obudową zaprojektowana z myślą
o doskonałej wydajności mulczowania. Ergonomi
cznie zaprojektowana kierownica zapewnia
wygodne koszenie.
Briggs & Stratton 500e, BioClip®, szerokość
robocza 46 cm, wysokość robocza 35–70 mm.
bez napędu.
967 65 62-01

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Prosta w obsłudze kosiarka do nieco mniejszych
ogrodów. Trwałe, stalowe urządzenie tnące,
miękki uchwyt i centralna regulacja wysokości
koszenia.
Briggs & Stratton 450e Series, zbieranie/wyrzut
tylny, szerokość robocza 40 cm, wysokość
robocza 25–75 mm. Napęd własny/ Bez napędu.
LC 140S, 967 63 68-01
LC 140, 967 63 67-01

HUSQVARNA LB 146i
Wygodna kosiarka zasilana dwoma
akumulatorami do użytku w małych i średniej
wielkości ogrodach przydomowych. Nie wymaga
płynnego paliwa ani kabla elektrycznego. Łatwy
rozruch. Kontrolki informują użytkownika o
najważniejszych parametrach, nóż ma
konstrukcję optymalną do rozdrabniania, a lekka
obudowa z kompozytu zapewnia maszynie dużą
zwrotność.
BioClip®. Szerokość robocza 46 cm, wysokość
robocza 35-70 mm. Bez napędu.

HUSQVARNA LC 141iV
Kosiarka z napędem własnym i regulacją
prędkości, do użytku przydomowego. Napęd
akumulatorowy pozwala zapomnieć o benzynie
czy lince rozrusznika. Duża łatwość manewrowania
dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenia tnącego.
Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość
robocza 41 cm, wysokość robocza 25-75 mm.
Napęd własny, regulacja prędkości.
967 09 92-01
Bez akumulatora i ładowarki

967 86 21-01
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA LC 141i
Wygodna kosiarka z napędem akumulatorowym
do użytku przydomowego. Łatwy rozrych. Duża
łatwość manewrowania dzięki kompaktowej
konstrukcji urządzenia tnącego.
Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny. Szerokośc
robocza 41 cm, wysokośc robocza 25–75 mm.
Bez napędu.

HUSQVARNA LC 141C
Klasyczna kosiarka elektryczna do zastosowań
przydomowych. Proste uruchamianie. Łatwe
manewrowanie dzięki kompaktowej budowie.
Elektryczna, 1800 W, zbieranie/BioClip®/wyrzut
tylny, szerokość robocza 41 cm, wysokość
robocza 25 –75 mm. Bez napędu.
967 09 93-01

967 62 84-01
Bez akumulatora i ładowarki

WERTYKULATOR

KOSIARKI RĘCZNE
Kosiarki ręczne sprawdzają
się znakomicie na mniejszych
trawnikach i rzadziej koszonych
obszarach. Nie wytwarzają spalin
i są ciche, co na pewno docenią
sąsiedzi. Poradzą sobie nawet
z wysoką trawą.

HUSQVARNA NOVOLETTE HICUT 64
Kosiarki ręczne Husqvarna zapewniają łatwą
obsługę, trwałość i doskonałe rezultaty koszenia.
Dodatkowo dostępny pojemnik na trawę.
Szerokość robocza 40 cm, wysokość robocza
12–55 mm, regulowana bezstopniowo/
4 pozycje. 8,7 kg.
964 95 40-03

Nasze wydajne i kompaktowe
wertykulatory zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach.
Dzięki funkcjom, takim jak, opcjonalne zbieranie oraz możliwość
zarówno aeracji jak i wygrabiania,
są idealnym rozwiązaniem dla twoich potrzeb przed i po sezonie.

HUSQVARNA S500 PRO
Solidny wertykulator, przeznaczony do
intensywnej, profesjonalnej pracy. Niewielki
rozmiar i mocny silnik sprawiają, że model S 500
Pro można używać zarówno na dużych
przestrzeniach jak i małych trawnikach
przydomowych. Kompaktowa konstrukcja i
składany uchwyt ułatwiają transport i
przechowywanie.
Briggs & Stratton 950 Series, szerokość robocza
50 cm, głębokość robocza 0,5 cm. Waga 65 kg.
Bez napędu.
967 63 73-01

HUSQVARNA S138i
Niezawodny i lekki, zasilany dwoma
akumulatorami, bezprzewodowy wertykulator
2-w-1 z łatwą wymianą ostrza (Brona pazurowa/
aerator). Kompaktowa konstrukcja i składany
uchwyt ułatwiają transport i przechowywanie.
Szerokość robocza 37,5 cm, głębokość robocza
-8 mm – +5 mm. Bez napędu.
967 92 22-01
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA S138C
Lekki przewodowy wertykulator o szerokości
roboczej 38 cm z funkcją 2 w 1 i szybką wymianą
noży. Kompaktowa konstrukcja i składany uchwyt
ułatwiają transport i przechowywanie.
Szerokość robocza 37.5 cm, głębokość robocza
-8 mm – +6 mm. Bez napędu.
967 92 23-01
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CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
NIEZRÓWNANA ZWROTNOŚĆ
Przegubowy układ kierowniczy zapewnia najwyższej klasy
zwrotność i ułatwia pracę wokół takich przeszkód jak drzewa,
krzewy czy rabaty kwiatowe.

WYKASZANIE MIEJSC TRUDNO
DOSTĘPNYCH
Dzięki montowanemu z przodu urządzeniu tnącemu teren
pracy jest doskonale widoczny z fotela kierowcy, co umożliwia
precyzyjne wykaszanie w narożnikach i pod krzewami.

OPTYMALNE MIEJSCE PRACY OPERATORA
Bezpieczeństwo, stabilność i przyczepność zarówno na
płaskim terenie, jak i na wzniesieniach. Nisko położony środek
ciężkości Ridera przyczynia się do jego dobrej przyczepności
i komfortu użytkownika.

ZDROWY TRAWNIK

MIEJ SATYSFAKCJĘ
Z KAŻDEJ PRACY
Ridery Husqvarna docierają w miejsca wcześniej niedostępne, wykonując pracę w wąskich
przestrzeniach, na stokach i w zróżnicowanym terenie. A to tylko jedna z zalet Riderów
Husqvarna. Ta grupa maszyn powstała z myślą o dostarczaniu różnorodnych rozwiązań,
zależnie od potrzeb. Wiele opcji koszenia i szeroki wybór osprzętu do Riderów, od urządzeń
tnących po pługi odśnieżne, pozwoli Ci wznieść się na wyżyny wydajności.

Nasze urządzenia tnące Combi wykorzystuje najwyższej klasy
technologię rozdrabniania BioClip®, dzięki której ścinki trawy
zmieniają się w nawóz, dla zdrowej i gęstej trawy.

PRZYJEMNOŚĆ JAZDY
Ridery Husqvarna prowadzi się łatwo i z przyjemnością
dzięki precyzyjnemu kierowaniu, przekładni hydrostatycznej
sterowanej pedałami i intuicyjnym urządzeniom sterującym.

PRACA PRZEZ CAŁY ROK
Duży wybór osprzętu umożliwia użytkowanie Ridera
Husqvarna przez cały rok.
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DUŻE PRZESTRZENIE LUB MAŁE
OGRODY O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE
Husqvarna Bioclip® – wysokiej klasy technologia
rozdrabniania, która sprawia, że ścinki trawy
i liście krążą w urządzeniu tnącym, kilkakrotnie
przechodząc przez noże tnące je na niewielkie
fragmenty, które stają się naturalnym nawozem.

Inteligentny wyświetlacz. Nowy,
intuicyjny interfejs i wyświetlacz, dzięki
któremu użytkownik śledzi na bieżąco
stan swojej maszyny.

Szerokość robocza od 85 do 122 cm daje możliwość wyboru Ridera Husqvarna
odpowiadającego potrzebom użytkownika i jego ogrodu – zarówno dużego,
otwartego, jak i wąskiego, o skomplikowanym układzie. Znakomita zwrotność
tych maszyn i dostęp do miejsc trudno dostępnych dzięki urządzeniu tnącemu
mocowanemu z przodu sprawia, że kosiarki te są klasą dla siebie.

DOŁĄCZONA KSIĄŻKA SERWISOWA
Zintegrowany bagażnik na
narzędzia. Umożliwia zabranie ze
sobą maszyn ręcznych lub
akumulatorów, które można
doładować za pośrednictwem
wyjścia 12V.

Większy komfort. Fotel przesuwa się na
szynach ustawionych pod kątem 10 stopni,
dbając o właściwe ustawienie kolan
kierowcy, niezależnie od jego wzrostu.

Wspomaganie kierownicy. Obracanie kierownicą
bez wysiłku i lepsza zdolność manewrowania,
ułatwiająca dostęp w miejsca trudno dostępne.

Silne światła LED. Reflektory oświetlające teren w
zakresie 180 stopni pozwolą pracować po zmroku,
a tym samym osiągać większą wydajność.

Rama umożliwiająca szybką zmianę
przystawki. Zmiana narzędzia jest teraz
łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Urządzenie napędowe można ustawić
w położeniu serwisowym, a przystawkę
wymienić szybko i bez pomocy narzędzi,
co minimalizuje czas postoju.

PRZEDSTAWIAMY
SERIĘ RIDERÓW HUSQVARNA Z OPCJĄ ZBIERANIA TRAWY
Teraz możemy uzyskać czysty trawnik bez ścinków trawy, jednocześnie czerpiąc radość z jazdy
Riderem Husqvarna. Nowe maszyny Rider Collection są bardzo wydajne, zarówno dzięki dużej zwrotności,
jak i bardzo efektywnemu i bezproblemowemu zbieraniu trawy.
Potężny podajnik ACTech™ przenosi ścinki
bez blokowania się, ubijając je dla optymalnego
wypełnienia kosza

Wytrzymała konstrukcja. Mocniejsza przekładnia,
wytrzymałe, zmienione podwozie i mocna, trwała
rama są gotowe na najtrudniejsze zadania.

SERIA HUSQVARNA 400

NOWA GENERACJA, WIĘKSZA
SKUTECZNOŚĆ KOSZENIA

Książka serwisowa jest ważnym dokumentem, potwierdzającym dokonywanie
przeglądów Riderów w serwisie Husqvarna zgodnie z zalecanym harmonogramem
przeglądów. W książce są także opisane kontrole, które użytkownik przeprowadza
samodzielnie, dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy maszyny.

Napęd na cztery koła. Napęd na cztery koła
(AWD) zapewnia lepszą przyczepność i
niezawodność pracy w każdym terenie.

Podczas koszenia trawnika wydajność i jakość pracy w oczywisty
sposób decydują o sukcesie. Należy jednak wziąć pod uwagę
także inne czynniki. W Riderach nowej generacji, Husqvarna
podnosi poziom wygody i skuteczności pracy. Maszyny z serii
400 to wytrzymałe Ridery o dużej mocy i profesjonalnych
parametrach zamkniętych w mniejszej, prostszej w obsłudze
formie. Mamy tu to, co najlepsze z obu grup maszyn.

Duży kosz opróżniany jest
wygodnie tym przyciskiem

ŁĄCZNOŚĆ OZNACZA WIEDZĘ
Maszyny z serii 300 i 400 mają wbudowane moduły
komunikacyjne. Za pośrednictwem aplikacji Husqvarna Connect
użytkownik ma dostęp do danych o przebiegu i stanie Ridera.
W ten sam sposób można także uzyskać pomoc przy usuwaniu
usterek i porady dotyczące konserwacji maszyny. Profesjonalni
użytkownicy mogą również wykorzystać łączność do usługi
Husqvarna Fleet Services™.

CIĘCIE I ZBIERANIE

KAŻDE ZADANIE O KAŻDEJ PORZE ROKU
Szeroki wybór osprzętu pozwoli wykorzystać Ridera Husqvarna o każdej porze roku
i do wielu różnych zadań. Przyczepy, szczotki, rozsiewacze, brony i wiele innych
przystawek zapewni maszynie uniwersalność i gotowość do wykonania każdej pracy.

Urządzenie tnące maszyny Rider
Collection ma specjalną konstrukcję z
przeciwbieżnymi nożami, które skutecznie
tną trawę, wrzucając ścinki do podajnika.
Dostępne szerokości robocze 103 cm
i 112 cm.

DŁUŻSZE KOSZENIE BEZ OPRÓŻNIANIA KOSZA
Sekretem skuteczności zbierania jest połączenie siły podajnika ubijającego
trawę z dużą pojemnością kosza. Model Rider Collection mieści dwa razy więcej
trawy niż konwencjonalna maszyna z opcją zbierania, umożliwiając skoszenie
większego obszaru bez opróżniania kosza.
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SERIA 500
Wysokowydajne maszyny klasy
profesjonalnej – wytrzymałe
i pełne mocy. Bardzo zwrotne,
dzięki czemu można łatwo
obsługiwać trawniki o złożonych
kształtach. Zaprojektowane z
myślą o maksymalnej wydajności.
Współpracują z szerokim
wachlarzem akcesoriów.

HUSQVARNA P 525D Z KABINĄ
Wysokowydajna kosiarka z silnikiem diesla i
fabrycznie zamontowaną kabiną. Przestronna
kabina zwiększa komfort i zapewnia możliwość
całorocznego użytkowania. Przegubowy układ
kierowniczy, kompaktowy rozmiar i napęd na 4 koła.
Kubota D1105, hydrostatyczna przekładnia AWD,
opcjonalne układy tnące: Combi 132X, Combi
132, Combi 155X, Combi 155. Wspomaganie
kierownicy.

HUSQVARNA P 524EFI
Kompaktowa i mocna kosiarka z przednim urządzeniem tnącym i doskonałą przyczepnością na
zboczach, idealna do skomplikowanych trawników.
Komponenty wysokiej klasy i elektroniczny wtrysk
paliwa, który zwiększa moc i moment obrotowy
silnika.
Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatyczna przekładnia AWD, opcjonalne układy tnące: Combi 122.
Elektroniczny wtrysk paliwa, stacyjka „Turn Key”.

967 84 80-01

967 84 81-01

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
Więcej informacji na temat serii
500 zawarto w naszym katalogu
maszyn profesjonalnych. W razie
pytań należy skontaktować się z
lokalnym dilerem Husqvarna lub
wejść na naszą stronę
husqvarna.pl

Dostępny także bez kabiny.

SERIA 400

HUSQVARNA P 524
Kompaktowa kosiarka z przednim urządzeniem
tnącym, napędem na 4 koła i doskonałą przyczepnością na zboczach, idealna do skomplikowanych trawników. Mocny silnik i komponenty
wysokiej klasy.

Doskonały wybór dla właścicieli
większych terenów, klubów spor
towych, hoteli, gdzie wymagana
jest profesjonalna moc, komfort i
wydajność. Dzięki napędowi na
4 koła maszyna osiąga znakomite
efekty pracy, a przede wszystkim
jest łatwa w obsłudze.

Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatyczna
przekładnia AWD, opcjonalne układy tnące: Combi
103, Combi 112, Combi 122. Wspomaganie
kierownicy.

HUSQVARNA R 419TsX AWD
Ten kompaktowy i bardzo wydajny Rider ze
wspomaganiem kierownicy przeznaczony jest
zarówno do dużych i pagórkowatych terenów,
jak i ciasnych przestrzeni. Nowa rama umożliwia
błyskawiczną wymianę przystawki, bez użycia
narzędzi.
Briggs & Stratton Professional Series V-Twin,
hydrostatyczna przekładnia AWD, Combi 103,
Combi 112. Wspomaganie kierownicy. Stacyjka
„Turn Key”. Dwa reflektory LED.

967 84 79-01

967 64 83-01

SERIA 300

SERIA 200

Dzięki dużemu wyborowi osprzętu
te uniwersalne maszyny mogą
być wykorzystane do pracy przez
cały rok. Do wyboru trzy różne
urządzenia tnące Combi, do pracy
na mniejszych trawnikach i w innych
miejscach.

Maszyny przeznaczone dla
posiadaczy ogrodów, którzy
wymagają od nich wysokiej
wydajności, łatwości użytkowania
i niezwykłej zwrotności. Modele
AWD charakteryzuje lepsza przyczepność, szczególnie przydatna
przy pracy na zboczach lub
w warunkach zimowych.

HUSQVARNA R 216T AWD
Te Ridery, łączące w sobie łatwość i komfort
obsługi z mocą i wydajnością, dają użytkownikowi
dużo satysfakcji, zapewniając znakomite efekty
pracy.

HUSQVARNA R 214TC
Silnik V-Twin o dużej mocy, BioClip® (rozdrabnianie)
i tylny wyrzut oraz liczne funkcje zapewniają
tej kosiarce samojezdnej znakomitą wydajność
i zwrotność.

Kawasaki FS Series V-Twin, przekładnia hydro
statyczna AWD. Urządzenia tnące dostępne
osobno: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
Dwa reflektory.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM,
hydrostatyczna przekładnia AWD. Opcjonalne
układy tnące: Combi 94, Combi 103. Stacyjka
„Turn Key”. Reflektory LED.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, przekładnia
hydrostatyczna. Stacyjka „Turn Key”.

967 84 76-01

967 84 71-01

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Wysokowydajny Rider wykorzystujący nową
metodę zbierania – bez blokowania przez ścinki,
o dużej pojemności. Wspomaganie kierownicy
i napęd na cztery koła.

HUSQVARNA RC 318T
Wysokowydajny Rider wykorzystujący nową
metodę zbierania – bez blokowania przez ścinki,
o dużej pojemności. Opróżnianie pojemnika
i wybór trybu zbierania z fotela kierowcy.

HUSQVARNA R 316TX AWD
Imponujący silnik V-Twin, wspomaganie kierownicy,
napęd na wszystkie koła i wybór urządzeń tnących
sprawiają, że te kosiarki samojezdne są bardzo
wydajne, a przy tym proste w obsłudze.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin,
przekładnia hydrostatyczna AWD. Urządzenia
tnące dostępne osobno: Combi 103, 112 cm.
Wspomaganie kierownicy, stacyjka „Turn Key”.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin,
przekładnia hydrostatyczna. Urządzenia tnące
dostępne osobno: Combi 103, 112 cm. Stacyjka
„Turn Key”.

967 62 88-02

967 62 87-02

SERIA 100

POBIERZ APLIKACJĘ
HUSQVARNA
CONNECT!
HUSQVARNA R 316TX
Bardzo wydajna, uniwersalna kosiarka samojezdna z silnikiem V-Twin dużej mocy i różnymi
urządzeniami tnącymi do wyboru: BioClip®
(rozdrabnianie) lub wyrzut tylny.

HUSQVARNA R 320X AWD
Przegubowy układ kierowniczy, napęd na
wszystkie koła i przednie urządzenie tnące
sprawia, że maszyna jest bardzo zwrotna. Liczny
osprzęt zapewnia wszechstronność urządzenia.

Kawasaki FS Series V-Twin, przekładnia hydro
statyczna. Urządzenia tnące dostępne osobno:
Combi 94, Combi 103, Combi 112. Dwa
reflektory.

Briggs & Stratton Endurance Series,
hydrostatyczna przekładnia AWD. Opcjonalne
układy tnące:: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
Stacyjka „Turn Key”, dwa reflektory..

967 84 74-01

967 84 73-01

HUSQVARNA R 318X
Wszechstronny Rider, który zapewnia wydajność
i wyniki. Łatwy w użyciu, elastyczny i intuicyjny,
dzięki wielu zaawansowanym funkcjom.
Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin,
przekładnia hydrostatyczna, urządzenia tnące
dostępne osobno: Combi 94, Combi 103,
Combi 112. Stacyjka „Turn Key”, dwa reflektory.
967 84 72-01

Pobierz aplikację,
aby dowiedzieć się
więcej na temat
produktów.

Te niewielkie maszyny doskonale
nadają się do mniejszych
trawników – posiadają wszystkie
charakterystyczne funkcje
Riderów, jednak w mniejszym,
kompaktowym wydaniu.
HUSQVARNA R 112C / R 112C5
Kompaktowa budowa oznacza dużą zwrotność
w ciasnych przestrzeniach i łatwość przechowywania. Znakomita przyczepność na terenie
pochyłym i wilgotnej trawie.
Briggs & Stratton PowerBuilt, przekładnia hydro
statyczna /ręczna.
R 112C, 967 17 84-02
R 112C5, 967 17 85-02

967 84 69-01
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URZĄDZENIA TNĄCE COMBI

URZĄDZENIA TNĄCE COMBI
Seria 200, Combi 94 cm, 967 15 22-01

Nasze urządzenia tnące Combi
zapewniają dwa różne systemy koszenia:
BioClip® oraz tylny wyrzut. Obudowa
urządzenia wytłoczona została z jednego
arkusza blachy bez łączeń i ostrych
zagięć, w których gromadziłyby się ścinki
trawy, w efekcie czego uzyskaliśmy
wiodącą na rynku jakość rozdrabniania i
niezwykłą skuteczność wyrzutu tylnego.

Seria 200. Combi 103 cm, 967 15 23-01
Seria 300, Combi 94 cm, 96715 26-01
Seria 300, Combi 103 cm, 967 15 24-01
BRONA DO TRAWY
Dodatkowy osprzęt do kosiarek bijakowych.
Wał wyposażony w noże do usuwania mchu.
Seria 300, 966 96 84-02
Seria 400, 966 96 84-01

Seria 300, Combi 112 cm, 967 18 85-01
Seria 400, Combi 103 cm, 967 64 89-01 
Seria 400, Combi 112 cm, 967 64 90-01 
Seria 400, Combi 122 cm, 967 64 91-01
URZĄDZENIA TNĄCE COMBI DO RIDERÓW Z FUNKCJĄ ZBIERANIA
Rider collection Combi 103 cm, 967 62 89-01

BRONA ZAGRABIAJĄCA
Stabilne i niezawodne urządzenie, do wykorzystania wraz ze zwykłą broną do wyrównywania
ścieżek żwirowych i zbierania chwastów.
Elektryczne unoszenie i opuszczanie brony
sprawia, że jest ergonomiczna i prosta w użyciu.
Dostosowany do Riderów z serii 400.

BRONA DO ŻWIRU
Przystawka mocowana z przodu radzi sobie
doskonale z wzruszaniem zbitych nawierzchni
żwirowych i przecinaniem korzeni chwastów.
Regulowana głębokość robocza. Dla optymalnych
efektów należy używać z broną zagrabiającą.
Dostosowany do Riderów z serii 400.

596 28 97-01

596 28 96-01

Rider collection Combi 112 cm, 967 62 90-01

Seria 300, 967 27 67-01
R 419TsX AWD i R420TsX AWD, 596 28 93-01

PRZYSTAWKI

WAŁ
Wał z polietylenu o dużej gęstości do pchania lub
ciągnięcia. Średnica 45 cm, szerokość robocza
91 cm. Po napełnieniu wodą waży do 164 kg,
można także napełnić piaskiem.
965 89 94-01

PRZYCZEPY
Pojemne przyczepy wykonane z mocnej stali.
Unoszona klapa ułatwia załadunek i rozładunek.
Wszystkie modele są wywrotkami. Wymiary
użytkowe (dł.×szer.×wys.):
Profi – 123 × 90 × 30 cm, 275 – 125 × 83 × 31 cm,
Przyczepa – 97 × 72 × 28 cm. Pasuje do serii
400, 300 i 200.
Przyczepa Profi, 953 51 17-02

ZBIERACZ/KOLEKTOR
Solidny zbieracz o bardzo wysokiej wydajności
zbierania. Szybki montaż bez narzędzi. Składany
na czas przechowywania. Regulowane ustawienie
wysokości. Szerokość robocza 112/91 cm.
Pasuje do modeli z serii 400, 300 i 200.
112 cm, 586 63 65-01
91 cm, 582 71 99-01

ROZSIEWACZ PROFI
Solidny rozsiewacz przeznaczony do, soli, piasku
i drobnego żwiru. Elektryczna regulacja walca
zapewnia równomierny rozrzut. Wyjście mocy
12 V. Szerokość robocza: 100 cm. Dostosowany
do Riderów z serii 400 i 300. Pasuje także do
serii 200, jednak nie jest do niej zalecany.
Seria 300, 953 52 49-01
Seria 400, 596 29 30-01

Przyczepa 275, 501 00 82-01
Przyczepa, 967 02 71-01

LEMIESZE DO ODŚNIEŻANIA
Szerokie, wytrzymałe lemiesze do odśnieżania
ścieżek i podjazdów. Możliwość ustawienia pod
różnym kątem, w lewo lub w prawo. Należy
stosować je wraz z obciążnikami kół i łańcuchami
śniegowymi (nie dotyczy modeli AWD). Szerokość
robocza: 107–125 cm. Dodatkowo dostępna
gumowa nakładka. Dostosowane do modeli
z serii 400, 300, 200 i 100.
Seria 100, 967 28 07-01
Seria 200, basic, 966 97 87-01
Seria 200, premium, 965 07 09-01
Seria 300, 966 41 59-01
Rider z funkcją zbierania z serii 300,
593 02 50-01
Seria 400, 596 29 00-01
LEMIESZ GUMOWY
(przystawka do lemiesza do odśnieżania)
Seria 100, 585 64 37-01
Seria 200, basic, 967 97 88-01
Seria 200, premium, 531 02 12-40
Seria 300, 531 02 12-40
Seria 400, 531 00 71-34

BRONA PAZUROWA
Wydajna i trwała brona pazurowa do usuwania
mchu. Możliwość obciążenia do 32 kg, w zależ
ności od stanu podłoża. Szerokość robocza
102 cm. Pasuje do modeli z serii 400, 300
i 200 oraz R115C.

BRONA
Mocna brona z praktycznymi gumowymi kołami w
jednej chwili przywróci żwirowej ścieżce schludny
wygląd. Sprężynowe zęby składają się przy ruchu
w tył. Szerokość robocza 110 cm. Pasuje do
modeli z serii 400, 300 i 200.

586 63 66-01

953 51 24-01

AERATOR
Aerator służy do wycinania otworów w trawniku,
aby powietrze i nawóz mogły łatwiej wniknąć
w glebę. Szerokość robocza 102 cm. Pasuje
do modeli z serii 400, 300 i 200
586 63 67-02

ROZSIEWACZE
Większy model ma szerokość rozrzutu
300–360 cm. Pojemność około 75 kg. Prosta
regulacja dozowania. Mniejszy model ma
szerokość rozrzutu 120–240 cm i pojemność
30 kg. Dostosowany do Riderów z serii 300 i 200.
Rozsiewacz duży, 967 02 72-01

OBCIĄŻNIK KÓŁ
Z łożyskami kulkowymi dla
lepszej przyczepności i bezpieczniejszego prowadzenia.
(nie do modeli AWD).

Rozsiewacz mały, 589 40 93-01

953 51 59-02

LEMIESZ SKŁADANY
Kompaktowy i wszechstronny lemiesz składany,
wykonany z wytrzymałej stali. Mechaniczna
regulacja umożliwia ustawienie ostrza w kształcie
litery V, lub na ukos. Wyposażony w gumowe
nakładki. Dostosowany do Riderów z serii 400.

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE
Zapewniają dobrą przyczepność w trakcie
odśnieżania (nie do modeli AWD).

596 29 01-01

16" kwadratowe, 585 66 61-01

PRZECIWWAGA
Dla lepszej przyczepności i bezpiecznego
prowadzenia. Ciężar: 18 kg.
Seria 200 i 300, 953 53 49-01

14" kwadratowe, 585 66 45-01
16" z kolcami, 964 99 30-01

KRAWĘDZIARKA
Tworzy równe, estetyczne
krawędzie trawników.
Dwustronna. Regulowana
głębokość robocza. Pasuje
do maszyn z serii 300 i 200
(nie do modeli AWD).
953 53 10-01

RAMPY ZAŁADUNKOWE
Wykonane z aluminium odpornego na wodę
morską, wyposażone w antypoślizgową
powierzchnię. Różne wielkości.

ZESTAW OCHRONNY SPRĘŻYNOWY
Solidne lakierowane płyty stalowe chroniące
przednią i tylną przekładnię w modelach z
napędem na cztery koła podczas przejazdu
przez krawężnik czy nierówny teren.

NOWOŚĆ

AERATOR DO PLATFORMY
Umożliwia wnikanie powietrza, wody i substancji
odżywczych w glebę. Ostrza odporne na korozję
są niezwykle mocne i trwałe. Łatwy montaż na
platformie.
586 63 69-01

586 63 72-01

AERATOR RURKOWY DO PLATFORMY
24 noże wykonują otwory w glebie, co umożliwia
wnikanie w nią powietrza, wody i substancji
odżywczych. Ostrza odporne na korozję są
niezwykle mocne i trwałe. Łatwy montaż na
platformie.

WERTYKULATOR SPRĘŻYNOWY DO PLATFORMY
Usuwa mech, aby zapewnić zdrowszy trawnik.
Sprężynowe zęby poddano obróbce cieplnej dla
nadania im większej trwałości. Łatwy montaż
na platformie.
586 63 68-01

588 21 27-01

NOWOŚĆ
SZCZOTKA
Lekkie, wytrzymałe obrotowe szczotki, które
szybko i wydajnie usuwają piach, żwir, liście
i cienką warstwę śniegu, również spod ściany,
płotu, itp. Szczotki można ustawiać pod różnym
kątem z fotela kierowcy. Szerokość robocza
100–120 cm. Wszystkie modele wyposażono
w osłonę przeciwbryzgową. Pasuje do modeli
z serii 400, 300 i 200.
Seria 200, 587 02 47-01
Seria 300, 587 02 46-01
RC 320, 593 02 43-01
R 419TsX AWD i R420TsX AWD,
596 28 87-01

GAŁKA KIEROWNICY
Anatomicznie skonstruowana gałka zapewnia
optymalne zaczepienie. Łatwy montaż.
Uniwersalna konstrukcja, do wszystkich modeli
Riderów.

ZESTAW REFLEKTORA
Zestaw reflektora LED ułatwia pracę po zmroku.
Dostosowany do Riderów z serii 300, 200 i 100.
581 12 54-01

593 67 67-01

ŁADOWARKA AKUMULATORÓW BC 0,8
Ładuje wszystkie akumulatory kwasowoołowiowe 12 V od 1,2 do 32 Ah i nadaje się do
ładowania podtrzymującego do 100 Ah. Jest w
pełni zautomatyzowana, by zmaksymalizować
wydajność i trwałość akumulatora. Stosuje się
ją wraz ze wskaźnikiem stanu naładowania
akumulatora.
579 45 01-xx

KOSIARKI BIJAKOWE
Solidne, niezawodne kosiarki bijakowe,
przeznaczone do trudnych terenów porośniętych
wysoką trawą i niskimi zaroślami. Wyposażone w
wytrzymałą przekładnię stożkową, zapewniającą
maksymalną trwałość. Dostosowane do Riderów
z serii 300 i 400.
Seria 300, 966 41 61-01
Seria 300 Rider Collection,
596 28 98-01
R 419TsX AWD i R420TsX AWD,
596 28 92-01

MIEJSCE NA NARZĘDZIA
Praktyczne miejsce na dodatkowe wyposażenie,
z dostępem do ładowarki. Szyny i haki na masce
w standardzie. Można uzupełnić o zestaw
pojemnika transportowego. Do R 419TsX AWD
oraz R 420TsX AWD.
594 98 83-01

1
POKROWIEC RIDERA
Wykonany z wodoodpornego nylonu, wyposażony
w ściągacz ze sznurkiem i otwory wentylacyjne.
Pasuje do wszystkich modeli.
505 63 08-70

FOTEL GRAMMER PRIMO M
Wygodny fotel z opcjonalnymi podłokietnikami
o regulowanej wysokości i kącie ustawienia, stanowiącymi idealne dopełnienie oparcia. Posiada
również podparcie lędźwiowe. Dostosowany do
Riderów z serii 400. Nie zawiera podłokietników.
966 95 42-01
966 95 42-02, podgrzewany elektrycznie

Ridery z koszem, 582 05 11-01

544 06 93-04

PLATFORMA MONTAŻOWA
Platforma do montażu przystawek: aeratorów
i wertykulatora. Przystawki można łatwo
wymieniać dzięki szybkozłączu, bez użycia
narzędzi. Dostosowana do modeli z serii 400,
300 i 200.

PŁUGI WIRNIKOWE
Wydajne, wytrzymałe pługi z szerokością roboczą
100 cm. Zostały wyposażone w przekładnię oraz
mają lekką konstrukcję, co ułatwia ich montaż.
W przypadku Riderów z napędem na tylne koła,
pracując z pługiem, należy stosować obciążniki kół
i łańcuchy śniegowe. Dostosowane do Riderów
z serii 400 i 300. Nie są zalecane do modeli R 318
oraz R 316T.

KANISTER HUSQVARNA
Kanister o pojemności 15 l do maszyn
samobieżnych, oferujący innowacyjny sposób
uzupełniania paliwa.
580 75 45-01

2

WLEW POWER
Wlew paliwa z optymalnym przepływem i funkcją
stop. Wyposażony w mechaniczną blokadę.
5 litrów (1), 582 06 66-01
25 litrów (2), 586 11 06-01

ZESTAWY PODŁOKIETNIKÓW
Podłokietniki o regulowanym kącie ustawienia,
zapewniające dodatkowe oparcie. Do fotela
Grammer Primo. Lewy i prawy podłokietnik
sprzedawane oddzielnie.
965 89 68-01, prawy
965 89 70-01, lewy

WSKAŹNIK STANU NAŁADOWANIA
AKUMULATORA
Podłączony do akumulatora szybko pokazuje, czy
konieczne jest jego naładowanie. Aby naładować
akumulator, należy podłączyć ładowarkę BC 0,8
do wskaźnika.
579 45 21-01
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CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
MNIEJSZE OBSZARY
NIESKOSZONEJ TRAWY
Od naszych traktorów z najwyższej półki, charakteryzujących
się najlepszą w swojej klasie technologią układu kierowniczego,
można wymagać znakomitych efektów: mniej drgań, minimalnego
obszaru nieskoszonej trawy i większej zwrotności.

ŁATWE STEROWANIE ZA
POMOCĄ PEDAŁÓW
Sterowana pedałami przekładnia hydrostatyczna zapewnia
łatwą regulację prędkości i kierunku jazdy. Osobne pedały
do jazdy do przodu i do tyłu.

PIERWSZORZĘDNE EFEKTY KOSZENIA
Wzmocnione, malowane proszkowo urządzenia tnące
są bardziej trwałe i odporne na korozję.

MISTRZOWIE
KOSZENIA
I NIE TYLKO
Duża różnorodność osprzętu oraz wybór kilku sposobów koszenia, czynią z naszych
traktorów maszyny uniwersalne. Służą one tak do wydajnej pielęgnacji trawnika, jak i
wykonywania innych prac wokół domu. Do wyboru są trzy systemy koszenia, a dodatkowo
przyczepa, rozsiewacz, pług wirnikowy i wiele innych narzędzi zapewniających maszynie
dużą wszechstronność.

WYGODNE STEROWANIE
Zmiana trybu koszenia ze zbierania na rozdrabnianie wymaga
jedynie użycia dźwigni na pulpicie, bez wstawania z fotela
kierowcy. Obroty noży uruchamia się i wyłącza za pomocą
przełącznika.

DO WYKORZYSTANIA PRZEZ CAŁY ROK
Duża różnorodność osprzętu oraz oferowany w standardzie
wybór kilku sposobów koszenia czynią z tych traktorów
uniwersalne maszyny całoroczne.
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Blokada obrotów umożliwia
utrzymanie stałej prędkości jazdy,
nawet na nierównym terenie

Elektryczne uruchamianie noży
– wystarczy pociągnąć przycisk
na panelu sterowania

Trwałe, wysokowydajne
silniki o dużej mocy

Reflektory
LED zapewniają
dobrą widoczność
w ciemności

WYRZUT LUB ZBIERANIE

OPCJE ROZDRABNIANIA

Jeżeli użytkownik kosi głównie duże tereny porośnięte wysoką trawą, najbardziej
odpowiedni dla niego będzie traktor z wyrzutem bocznym (modele TS). Traktor TC
ze zintegrowanym koszem na trawę to dobry wybór dla tych, którzy kładą
wyjątkowy nacisk na estetyczne rezultaty pracy i zbieranie ścinków trawy,
liści i innych resztek roślinnych.

Trawniki koszone często można w naturalny sposób nawozić dzięki funkcji
BioClip®, dostępnej w standardzie w większych modelach TC. Funkcja jest
również dostępna dodatkowo do modeli TC z serii 100 oraz wszystkich modeli
TS. Ponadto dla modeli TS dostępne są pojemniki na trawę, a modele TC można
za pomocą specjalnego zestawu przystosować do pracy z wyrzutem tylnym.
Wybierając Husqvarna po prostu nie można wybrać źle!

Platforma fotela automatycznie
zmienia wysokość przy
przesunięciu fotela, optymalizując
pozycję operatora

Blokada mechnizmu
różnicowego w TS 348XD i
TS 343 zapewnia lepszą
trakcję na pochyłościach i
mokrej trawie

Duże urządzenie tnące 108 cm zapewnia
lepszą jakość koszenia i mniej drgań.

Obrotowa, ciężka przednia oś
z odlewu zapewnia znakomite
wyważenie i wygodę jazdy

WIELKOŚĆ I FUNKCJE
Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

WYBÓR OSPRZĘTU
Duży wybór narzędzi dodaje wartości
inwestycji w traktor, zmieniając go
w uniwersalną maszynę przydatną
przez cały rok. Wystarczy zamontować
przyczepę, rozsiewacz lub lemiesz
do odśnieżania, aby wykonać różne
prace przy minimalnym wysiłku.

Dla użytkowników kupujących swój pierwszy traktor, mających niewielkie lub
średniej wielkości ogrody, dobrym wyborem będzie nasza prosta w obsłudze
seria 100. Te kompaktowe maszyny są proste w obsłudze i bezpieczne, czyli
idealne dla początkujących użytkowników.
W przypadku ogrodów średniej wielkości i dużych, przyda się większa
wydajność i komfort. Seria 200 to dobrze wyposażone traktory o niewielkim
promieniu skrętu, ze wzmocnionymi urządzeniami tnącymi i elektrycznym

uruchamianiem noży, zapewniające znakomitą zwrotność, łatwiejsze, bardziej
wydajne koszenie i mniejsze obszary nieskoszonej trawy. Jeżeli traktor ma być
używany częściej – nawet przez cały rok – lub będzie kosił duże powierzchnie,
polecamy serię 300 mocnych, wygodnych i w pełni wyposażonych traktorów
z funkcjami gwarantującymi uzyskiwanie najlepszych efektów pracy. Duża
różnorodność osprzętu oraz oferowany w standardzie wybór kilku sposobów
koszenia, czynią z tych dużych traktorów maszyny całoroczne.

HUSQVARNA CLEARCUT™

TRUDNE WARUNKI
- DOSKONAŁE REZULTATY
Urządzenie tnące ClearCut™ to najwyższej klasy połączenie trwałości,
wydajności i skuteczności koszenia, nawet w trudnych warunkach. Jego
konstrukcja zapewnia równie dobre rezultaty pracy z wyrzutem, zbieraniem oraz rozdrabnianiem. Silny strumień powietrza wyrzuca ścinki trawy
z dużą szybkością, zapobiegając blokowaniu się urządzenia.
– Spawana struktura ze stali o grubości 3,6 mm, z boczną ochroną
przed zużyciem
– Wysokość urządzenia to 125 mm, co zapewnia dużą objętość powietrza
– Optymalne rozmieszczenie przegród wewnętrznych
– Duży wyrzutnik i noże typu „high-lift” wytwarzają silny strumień powietrza
– Żeliwne adaptery noży zapewniają im stabilność
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TRAKTORY

TRAKTORY

NOWOŚĆ

SERIA 300
Wygodne traktory o dużej mocy
do całorocznej pracy w ogrodach
średniej i dużej wielkości. Cechuje
je mały promień skrętu, pedały
ułatwiające obsługę i wzmocniona
obudowa urządzenia tnącego,
poprawiająca jego trwałość.

PRZYSTAWKI
POJEMNIK NA TRAWĘ
Obszerny pojemnik na trawę, dostępny
w wersji z dwiema lub trzema komorami.
Pojemność 210 lub 315 litrów.
97 cm (TS 138M/138/238),
210 l. 960 71 00-01

HUSQVARNA TS 348XD
Traktor o dużej mocy z wyrzutem bocznym.
Szerokie i wytrzymałe urządzenie tnące
ClearCut™ zapewnia pierwszorzędne rezultaty i
wydajność pracy. Komfortowy fotel o wysokim
oparciu 18”, wyściełana kierownica, stacyjka,
zderzak zabezpieczający przed zarysowaniem
oraz okienko poziomu paliwa.

107 cm (TS 142/142L/243T)
210 l. 960 71 00-10

PRZYCZEPY
Pojemne przyczepy wykonane z mocnej stali.
Unoszona klapa ułatwia załadunek i
rozładunek. Wszystkie modele są wywrotkami.

107 cm (TS 142/142L/243T)
315 l. 960 71 00-12
107 cm ClearCut™ (TS 343)
210 l. 960 71 00-47

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

117 cm (TS 346)
315 l. 960 71 00-21

Silnik Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin
z automatycznym ssaniem. Elektroniczny
mechanizm różnicowy, sprzęgło elektryczne i
szerokość robocza 122 cm.

ROZSIEWACZE
Większy model ma szerokość rozrzutu
300–360 cm. Pojemność około 75 kg.
Prosta regulacja dozowania. Mniejszy
model ma szerokość rozrzutu 120–240 cm
i pojemność 30 kg.
Rozsiewacz duży, 967 02 72-01

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

Rozsiewacz mały, 954 12 00-46

Przyczepa 97 × 72 × 28 cm, 967 02 71-01

960 41 04-37

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SERIA 200
Wygodne traktory do średnich i
dużych ogrodów. Cechuje je mały
promień skrętu, pedały ułatwiające
obsługę i wzmocniona obudowa
urządzenia tnącego, poprawiająca
jego trwałość.

LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA
Wytrzymały, stalowy lemiesz z ochronnym
mechanizmem sprężynowym. Należy stosować
z łańcuchami śniegowymi i przeciwciężarem.
Szerokość robocza: 122 cm. Nie pasuje do
modelu TC 130.

SZCZOTKA
Obrotowa szczotka do zamiatania liści,
odśnieżania itp. Szerokość: 100 cm.
Nie pasuje do modelu TC 130.
544 92 16-01

544 92 17-01
HUSQVARNA TC 242TX
Traktor ze zintegrowanym tylnym pojemnikiem
320 l, przekładnią hydrostatyczną sterowaną za
pomocą pedałów i napędem urządzenia tnącego
wytwarzającym mniejsze drgania. BioClip®
uruchamiany z komfortowego fotela 15",
reflektory LED i wyściełana kierownica.
Silnik Kawasaki FR Series, sprzęgło elektryczne.
Szerokość robocza 107 cm.
960 51 01-93

HUSQVARNA TC 242T
Traktor ze zintegrowanym tylnym pojemnikiem
320 l, przekładnią hydrostatyczną sterowaną za
pomocą pedałów i napędem urządzenia tnącego
wytwarzającym mniejsze drgania. BioClip®
uruchamiany z regulowanego fotela i
ergonomiczna kierownica.
Silnik Briggs & Stratton Intek z automatycznym
ssaniem. Rozrusznik elektryczny, szerokość
robocza 107 cm
960 51 01-91

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

HUSQVARNA TC 238TX
Traktor ze zintegrowanym pojemnikiem 320 l.
Przekładnia hydrostatyczna sterowana za
pomocą pedałów i napęd urządzenia tnącego
wytwarzający mniejsze drgania. BioClip®
uruchamiany z komfortowego fotela 15", stacyjka,
reflektory LED i ergonomiczna kierownica.

HUSQVARNA TC 238T
Traktor ze zintegrowanym pojemnikiem 320 l.
Przekładnia hydrostatyczna sterowana za
pomocą pedałów i napęd urządzenia tnącego
wytwarzający mniejsze drgania. BioClip®
uruchamiany z regulowanego
fotela i ergonomiczna kierownica.

Silnik Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin
z automatycznym ssaniem. Sprzęgło elektryczne.
Szerokość robocza 97 cm.

Silnik Briggs & Stratton Intek, sprzęgło
mechaniczne. Szerokość robocza 97 cm.

WAŁ
Do skutecznego wyrównywania i ubijania
podłoża ze świeżo posianymi nasionami.
Ciężar po napełnieniu wodą 182 kg. Wymiary
46 x 96 cm.

BRONA PAZUROWA
Wydajna i trwała brona pazurowa do usuwania
mchu. Możliwość obciążenia do 32 kg, w
zależności od stanu podłoża. Szerokość:
102 cm.

BRONA
Mocna brona z praktycznymi gumowymi kołami
w jednej chwili przywróci żwirowej ścieżce
schludny wygląd. Sprężynowe zęby składają się
przy ruchu w tył. Szerokość robocza: 110 cm.

965 89 94-01

586 63 66-01

953 51 24-01

PLATFORMA MONTAŻOWA
Platforma do montażu przystawek: aeratorów
i wertykulatora. Przystawki można łatwo
wymieniać dzięki szybkozłączu, bez użycia
narzędzi. Dostosowana do modeli z serii 400,
300 i 200.

AERATOR DO PLATFORMY
Umożliwia wnikanie powietrza, wody i substancji
odżywczych w glebę. Ostrza odporne na korozję
są niezwykle mocne i trwałe. Łatwy montaż na
platformie.

AERATOR RURKOWY DO PLATFORMY
24 noże wykonują otwory w glebie, co
umożliwia wnikanie w nią powietrza, wody i
substancji odżywczych. Ostrza odporne na
korozję są niezwykle mocne i trwałe. Łatwy
montaż na platformie.

WERTYKULATOR SPRĘŻYNOWY DO
PLATFORMY
Usuwa mech, aby zapewnić zdrowszy trawnik.
Sprężynowe zęby poddano obróbce cieplnej
dla nadania im większej trwałości. Łatwy
montaż na platformie.

588 21 27-01

586 63 68-01

586 63 69-01

586 63 72-01

AERATOR
Aerator służy do wycinania otworów w
trawniku, aby powietrze i nawóz mogły łatwiej
wniknąć w glebę. Szerokość robocza: 102 cm.
586 63 67-01

960 51 01-90

960 51 01-92

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SERIA 100
Proste w obsłudze traktory do
małych i średniej wielkości
trawników oraz ogrodów. Intuicyjne
sterowanie i wygodna, łatwa
obsługa.

HUSQVARNA TS 146TXD
Traktor z wyrzutem bocznym, silnikiem 656 cm3 o
dużej mocy i konstrukcji przyjaznej dla
użytkownika. Komfortowy fotel 15”, wyściełana
kierownica, reflektory LED, stacyjka i blokada
mechanizmu różnicowego.
Silnik Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin
z automatycznym ssaniem. Sprzęgło elektryczne
i szerokość robocza 117cm.
960 41 04-36

HUSQVARNA TS 142TX
Traktor z wyrzutem bocznym, silnikiem 656 cm3 o
dużej mocy i konstrukcji przyjaznej dla
użytkownika. Komfortowy fotel 15”, wyściełana
kierownica, reflektory LED i stacyjka.
Silnik Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin.
Sprzęgło elektryczne i szerokość robocza 107 cm.
960 41 04-34

HUSQVARNA TS 138
Traktor z wyrzutem bocznym, silnikiem o dużej
mocy i przekładnią hydrostatyczną sterowaną za
pomocą pedałów oraz ergonomiczną kierownicą.

HUSQVARNA TS 138L
Traktor z wyrzutem bocznym, silnikiem o dużej
mocy i przekładnią hydrostatyczną sterowaną
dźwigniami oraz ergonomiczną kierownicą.

Silnik Briggs & Stratton Intek. Sprzęgło
mechaniczne i szerokość robocza 97 cm.

Silnik Husqvarna. Sprzęgło mechaniczne i
szerokość robocza 97 cm.

960 41 04-21

960 41 04-31

HUSQVARNA TC 138
Niewielki, skuteczny traktor ze zintegrowanym
pojemnikiem 220 l, przekładnią hydrostatyczną
sterowaną za pomocą pedałów, oparciem fotela
do połowy pleców i ergonomiczną kierownicą.
Silnik Briggs & Stratton Intek. Sprzęgło
mechaniczne. Szerokość robocza 97 cm.
960 51 01-79

HUSQVARNA TC 138L
Niewielki, skuteczny traktor ze zintegrowanym
pojemnikiem tylnym 220 l, przekładnią
hydrostatyczną sterowaną za pomocą dźwigni,
oparciem fotela do połowy pleców i ergonomiczną
kierownicą.

HUSQVARNA TC 130
Niewielki, skuteczny traktor ze zintegrowanym
pojemnikiem 220 l, przekładnią hydrostatyczną
sterowaną za pomocą pedałów, niskim oparciem
fotela i ergonomiczną kierownicą.

Silnik Husqvarna. Sprzęgło mechaniczne.
Szerokość robocza 97 cm.

Silnik Briggs & Stratton Intek z automatycznym
ssaniem. Sprzęgło mechaniczne. Szerokość
robocza 77 cm.

960 51 01-89

960 51 01-88
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KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

SZYBSZY
KONIEC
PRACY

KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
PRECYZJA MANEWROWANIA
Sterowanie wykorzystujące dwa niezależne, hydrauliczne
układy napędowe kół umożliwia precyzję manewrowania,
do uzyskania zerowego promienia skrętu włącznie.

WYGODNA OBSŁUGA
Duże koła, wygodny fotel, doskonały widok na miejsce pracy
i wygodnie rozmieszczone elementy sterujące umożliwiają
płynną, wydajną pracę.

ZNAKOMITE REZULTATY KOSZENIA
Urządzenie tnące ClearCut™ to wyjątkowe połączenie
trwałości, wydajności i świetnych rezultatów koszenia. Jego
konstrukcja zapewnia znakomite efekty pracy z wyrzutem,
ze zbieraniem, a także z rozdrabnianiem.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
Solidna konstrukcja i kółka samonastawne zapewniają dużą
wytrzymałość i mniejszą giętkość podwozia. Bezobsługowa
przekładnia napędowa zapewnia bezproblemową pracę.

ZINTEGROWANY HAMULEC POSTOJOWY
Układ automatycznego hamulca postojowego włącza się
i wyłącza pod wpływem ruchu dźwigni sterowania, aby
użytkownik nie musiał o tym pamiętać.

Używane zawodowo czy w domu, kosiarki Husqvarna o zerowym promieniu skrętu
wykonują pracę szybko i skutecznie. Zerowy promień skrętu oznacza brak nieskoszonej
trawy przy skręcie o 180° dla wykoszenia kolejnego pasa trawy. Konstrukcja tych maszyn
powstała z myślą o trudnych warunkach pracy, dlatego zastosowano w nich najbardziej
ergonomiczne rozwiązania i wygodne dla operatora funkcje, aby ten mógł koncentrować
się na dokładnym koszeniu.

SILNIKI O DUŻEJ MOCY
Wysokosprawne silniki dwucylindrowe zapewniają moc
wystarczającą do wydajnego koszenia i szybkiego
przemieszczania się bez nadmiernego hałasu i zużycia paliwa.
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KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU
SERIA 500

Ergonomiczny panel sterowania
umieszczony na wyciągnięcie ręki

Elektryczne uruchamianie noży –
wystarczy pociągnąć dźwignię

Wygodne, wspomagane sprężyną
unoszenie urządzenia tnącego

Wysokowydajne profesjonalne
kosiarki o zerowym promieniu
skrętu, wykonane z najwytrzymalszych materiałów, zapewniających im trwałość, wydajność
i dużą żywotność. Wysoka
wydajność koszenia, komfort
operatora i łatwość serwisu.

HUSQVARNA Z560X
Profesjonalna kosiarka o zerowym promieniu skrętu z podnoszeniem
urządzenia tnącego bez użycia rąk, pełną amortyzacją fotela, pałąkiem
zabezpieczającym w razie wywrócenia i automatycznym hamulcem
postojowym.
Silnik Briggs & Stratton. Szerokość robocza 152 cm. Wyrzut boczny.
967 66 97-02

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SERIA 400

Nakładka antypoślizgowa

Wydajne kosiarki o zerowym
promieniu skrętu, przeznaczone
dla małych i średniej wielkości
zespołów zajmujących się
pielęgnacją zieleni. Wytrzymałość
oraz szybkie i skuteczne
koszenie przy niskim koszcie
utrzymania.

HUSQVARNA Z454X
Mocna, profesjonalnej klasy kosiarka o zerowym promieniu skrętu ze
zintegrowaną przekładnią tłumiącą hałas, diodowym cyfrowym wskaźnikiem
poziomu paliwa, gumowym wyrzutnikiem, składanymi pałąkami
zabezpieczającymi, zintegrowanym hamulcem postojowym oraz wydajnym
profesjonalnym urządzeniem tnącym PZT.
Silnik Briggs & Stratton. Szerokość robocza 137 cm. Profesjonalne
urządzenie tnące PZT. Wyrzut boczny z opcją rozdrabniania.

HUSQVARNA Z448
Profesjonalnej klasy kosiarka o zerowym promieniu skrętu ze
zintegrowaną przekładnią tłumiącą hałas, składanymi pałąkami
zabezpieczającymi, zintegrowanym hamulcem postojowym oraz
wydajnym profesjonalnym urządzeniem tnącym ClearCut™.
Silnik Kawasaki. Szerokość robocza 122 cm. Profesjonalne urządzenie
tnące ClearCut™. Wyrzut boczny z opcją rozdrabniania.
967 98 46-02

967 98 50-02

SERIA 200

Automatyczny hamulec postojowy
zintegrowany z dźwigniami sterowania

Spawana konstrukcja ClearCut™
wykonana ze stali o grubości 3,6 mm

Seria kosiarek o zerowym
promieniu skrętu opracowana
z myślą o znakomitych efektach
koszenia terenów mieszkalnych,
przy zachowaniu wysokiej jakości
i wydajności. Niewielkie rozmiary
zapewniają dużą łatwość
manewrowania, wydajność pracy
oraz komfort jazdy.

HUSQVARNA Z242F
Bardzo wydajna kosiarka o zerowym promieniu skrętu do dużych ogrodów
ze spawanym urządzeniem tnącym ClearCut™, ergonomicznie
rozmieszczonymi dźwigniami i dwucylindrowym silnikiem o dużej mocy.
Silnik Briggs & Stratton Endurance Commercial. Szerokość robocza 107 cm.
Wyrzut boczny.
967 66 57-02

PRZYSTAWKI
Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

HUSQVARNA CLEARCUT™

TRUDNE WARUNKI
- DOSKONAŁE REZULTATY
Urządzenie tnące ClearCut™ to najwyższej klasy połączenie trwałości,
wydajności i skuteczności koszenia, nawet w trudnych warunkach. Jego
konstrukcja zapewnia równie dobre rezultaty pracy z wyrzutem, zbieraniem oraz rozdrabnianiem. Silny strumień powietrza wyrzuca ścinki trawy
z dużą szybkością, zapobiegając blokowaniu się urządzenia.
– Spawana struktura ze stali o grubości 3,6 mm, z boczną ochroną
przed zużyciem
– Wysokość urządzenia to 125 mm, co zapewnia dużą objętość powietrza
– Optymalne rozmieszczenie przegród wewnętrznych
– Duży wyrzutnik i noże typu „high-lift” wytwarzają silny strumień powietrza
– Żeliwne adaptery noży zapewniają im stabilność

SYSTEMY ZBIERANIA TRAWY
Wydajne systemy zbierania sprzątają ścinki trawy oraz opadłe liście. Trwałe
worki z nylonu oraz prosty montaż dmuchawy
i pojemnika. Obudowa i wentylator z tworzywa sztucznego odpornego na
uderzenia zmniejszają ciężar, maksymalizując przy tym przepływ powietrza.
Liniowa konstrukcja wirnika zapewnia maksymalną prędkość powietrza i
gwarantuje wydajność. Dostępne w wersji z dwoma workami (pojemność
210 l) lub z trzema workami (315 l)
587 41 24-01, 2 worki, Z242F
967 32 26-01, 3 worki, Z560X

ZESTAW OŚWIETLENIA
(PAŁĄK ROPS)
Zestaw oświetlenia do montażu na
pałąku zawiera dwie lampy haloge
nowe 35W z prostym mocowaniem za
pomocą klamry. Przewody podłączane
są do gniazda zasilania osprzętu,
uruchamianego przy włączaniu
zapłonu. Do modelu Z560X.
576 80 90-01

967 32 27-01, kosz opróżniany z fotela kierowcy, Z560X
966 40 72-01, zestaw napędowy niezbędny do 3 worków
lub opróżniania z fotela kierowcy, Z560X

ZESTAW OŚWIETLENIA
Lepsza widoczność w
warunkach słabego oświetlenia
dzięki dodatkowemu zestawowi
reflektorów. Do modelu Z242F.

598 39 02-01, 3 worki, Z454X
582 55 98-01, 3 worki, Z448X

587 49 51-01

ZESTAW DO ROZDRABNIANIA
Zmienia ścinki trawy w naturalny nawóz, rozrzucany następnie po trawniku.
587 41 23-01, zestaw do rozdrabniania ClearCut™ Z242
966 44 47-01, zestaw do rozdrabniania 60" Z560X
598 39 05-01, zestaw do rozdrabniania, Z454X
582 56 00-01, zestaw do rozdrabniania, Z448

WYRZUT TRAWY STEROWANY PRZEZ OPERATORA
Wystarczy pociągnięcie dźwigni, aby tymczasowo wyłączyć wyrzut
trawy kosiarki podczas koszenia wzdłuż chodników, dróg, rabat
kwiatowych itp., co zwiększa efektywność pracy i pozwala chronić
otoczenie. Do modelu Z560X.
966 48 87-01
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PILARKI

PILARKI

CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
WYDAJNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI
Konstrukcja dostosowana do potrzeb użytkownika nie
tylko odciąża go w pracy, ale także umożliwia zachowanie
koncentracji i wydajności. Dlatego nasze pilarki są pełne
rozwiązań ułatwiających pracę nimi i osiąganie wysokiego
poziomu wydajności.

NIEZAWODNA KONSTRUKCJA
Dla nas wydajna praca pilarką nie oznacza wyłącznie dużej
mocy. Trwała konstrukcja i bezpieczeństwo są równie ważne
podczas projektowania naszych maszyn, aby zarówno
użytkownik, jak i pilarka, mieli się dobrze.

ŁATWE URUCHAMIANIE
Zarówno w przypadku pilarek spalinowych, jak i akumulatorowych, szybkie i łatwe uruchamianie jest niezbędne, dlatego
opracowaliśmy technologie spełniające te wymagania.
Wystarczy przycisnąć przycisk lub raz pociągnąć za linkę
– tak jest po prostu najwygodniej.

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

PROFESJONALNA
WYDAJNOŚĆ
Prace nad rozwojem produktów trwają bez przerwy, podobnie jak nasza współpraca z
pracownikami leśnymi wykorzystującymi nasze maszyny. W ten sposób wytwarzamy pilarki,
którymi można pracować dłużej, generujące mniej drgań, a zatem powodujące mniejsze
zmęczenie, i wyposażone w funkcje zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa.
Każdy model to moc, wydajność i doskonałość konstrukcji, jakich użytkownik oczekuje
od marki Husqvarna.

W pilarkach spalinowych, AutoTune™ automatycznie
dostosowuje silnik do optymalnej pracy na podstawie jego
temperatury, typu paliwa, wysokości n.p.m. itp. Wszystkie
pilarki akumulatorowe mają wydajne silniki o niezwykle
korzystnym stosunku mocy do ciężaru.

DUŻA MOC
Opatentowana technologia silnika X-Torq® w naszych pilarkach
spalinowych wykorzystuje do usuwania spalin czyste powietrze
zamiast mieszanki powietrza i paliwa. W efekcie poprawia
się ekonomia zużycia paliwa, a silnik wytwarza mniej zanieczyszczeń niż konwencjonalne silniki dwusuwowe.

RZADSZE CZYSZCZENIE FILTRA
Air Injection™ – system wstępnego oczyszczania powietrza
wykorzystujący siłę odśrodkową, dzięki któremu silnik wolniej
się zużywa, a pilarki spalinowe mogą pracować dłużej.
Użytkownik może pracować dłużej bez konieczności
czyszczenia filtra powietrza.
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Bardzo wydajne pilarki
akumulatorowe przeznaczone dla
profesjonalnych użytkowników
szukających lekkiej, dobrze
wyważonej i cichej maszyny o
niskim poziomie drgań, nie
wytwarzającej spalin

POBIERZ APLIKACJĘ
HUSQVARNA
CONNECT!

Pobierz aplikację,
aby dowiedzieć się
więcej na temat
produktów.

PILARKI PROFESJONALNE DO PRAC LEŚNYCH I PIELĘGNACJI DRZEW
Wydajny silnik elektryczny zasilany
akumulatorem został opracowany przez
firmę Husqvarna z myślą o dużej prędkości
piły łańcuchowej i najwyższej możliwej
wydajności cięcia
Technologia Air Injection™ oraz nowa
wersja AutoTune™ to optymalny czas
działania i niezawodność

Bardzo dobrze wyważony korpus pilarki i mały
efekt żyroskopowy sprawiają, że maszyna jest
poręczna i łatwo się nią manewruje

Widoczny poziom paliwa i
bezpieczny korek wlewu z
gwintem zapewniającym
stopniową redukcję ciśnienia
zapobiegają rozlewaniu paliwa.

Nasze pilarki profesjonalne umożliwiają użytkownikom maksymalne wykorzystanie każdej
zmiany roboczej – nawet w najtrudniejszych warunkach. Wszystkie pilarki wykonano ze
starannie dobranych, najwyższej klasy podzespołów, dzięki czemu są niezwykle trwałe.
Konstrukcja minimalizuje zmęczenie użytkownika, który dłużej zachowuje wysoką wydajność
pracy. Niektóre modele przeznaczone są do obalania większych drzew, inne służą do ścinania
mniejszych drzew lub bardzo płynnego ich okrzesywania. Niezależnie od wybranej maszyny,
użytkownik otrzyma wydajną pilarkę o imponującej mocy i dużym przyspieszeniu.

Nowa, ulepszona konstrukcja silnika
zapewnia wydajniejsze chłodzenie
i większą trwałość użytkową

PILARKI Z GÓRNYM UCHWYTEM
DLA WYSZKOLONYCH ARBORYSTÓW
Nasze pilarki z górnym uchwytem są lekkie i wygodne, mają
wąski korpus, a przy tym są maszynami o dużej mocy.
W połączeniu z takimi funkcjami jak Low Vib czy Air Injection™,
umożliwia to użytkownikowi ciągłą pracę z najwyższą
wydajnością, nawet podczas wymagającej pracy w naprawdę
trudnych warunkach.

PILARKI UNIWERSALNE SZYBKIE ŚCINANIE DRZEW
I PRZYGOTOWYWANIE DREWNA DO KOMINKA
Większa wydajność cięcia
(wzrost o 15 % w stosunku
do poprzednich modeli)

Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty
zapewniają bezpieczny, wygodny chwyt.
Model G z podgrzewanymi uchwytami

Nowy, profesjonalny filtr z ulepszonym, bardziej
solidnym uszczelnieniem między filtrem a
jego podstawą umożliwia pracę w warunkach
bardzo dużego zapylenia

Nasze uniwersalne pilarki do użytku w gospodarstwie i w lesie naprawdę zasługują na swoją
nazwę. Są niezawodne, wszechstronne i mają dużą moc, umożliwiającą zarówno ścinanie
drzew, jak i ich okrzesywanie czy cięcie drewna na opał. Wszystkie maszyny mają wytrzymałą
konstrukcję oraz są wygodne i łatwe w obsłudze, zawsze tnąc bardzo wydajnie.

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

ZWIĘKSZ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ
KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE

JAK PRACOWAĆ BEZPIECZNIE
I BARDZIEJ WYDAJNIE

Piły łańcuchowe X-Cut™ oraz prowadnice X-Force™ Husqvarna opracowano
specjalnie na potrzeby pilarek Husqvarna. Wybierając X-Cut™ oraz X-Force™,
masz pewność uzyskania maksimum wydajności swojej pilarki.
Więcej na stronie 60.

Witamy w Akademii Pilarek Husqvarna – naszym internetowym źródle wiedzy na
temat bezpiecznej, wygodnej i wydajnej pracy w każdych warunkach, Znaleźć
tu można wszystko, co dotyczy pracy pilarką:
od poradnika wyboru odpowiedniej pilarki,
planowania wycinki i wykonywania rzazu
podcinającego, po okrzesywanie i
przerzynanie. Doradzamy także, jak się
ubrać i jakie narzędzia i akcesoria mogą
być potrzebne. Przejdź do
chainsawacademy.husqvarna.com

Dla zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa podczas pracy,
polecamy duży wybór odzieży ochronnej o nowoczesnym
kroju, uszytej z innowacyjnych tkanin. Wszystkie nasze ubrania
zapewniają poziom ochrony i komfortu, jakiego potrzebujesz
do bezpiecznego wykonania pracy. Więcej na stronie 112.

PILARKI NA WYSIĘGNIKU DOBRZE
WYWAŻONE MASZYNY DO NAJBARDZIEJ
WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ
Podkrzesywanie gęstych koron drzew może wymuszać
nienaturalną pozycję roboczą, szkodliwą dla organizmu.
Nasze pilarki na wysięgniku są tak skonstruowane, by ułatwiać
pracę i zapewniać najwyższej klasy rezultaty. Są to lekkie,
dobrze wyważone pilarki na wysięgnikach różnej długości,
z bezproblemowo uruchamianymi silnikami o dużym
przyspieszeniu.
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PROFESJONALNA PRACA
W PEŁNYM ZAKRESIE

PRACA OD CZASU
DO CZASU

Nasza najbardziej zaawansowana
technologicznie seria pilarek dla
profesjonalnych drwali i firm zajmujących się pielęgnacją drzew. Modele
XP® tworzono z myślą o maksy
malnej wydajności. Wiele z nich
wyposażono w takie innowacje firmy
Husqvarna jak Air Injection™, technologię Low Vib oraz AutoTune™. Taka
konstrukcja umożliwia maksymalne
wykorzystanie dnia pracy.

Duża moc, a przy tym łatwy rozruch
i manewrowanie. Wiele zaawanso
wanych technologicznie funkcji
umożliwia wykorzystanie tych
maszyn do podkrzesywania, okrze
sywania, ścinania drzew, cięcia
drewna na opał i innych prac. Pilarki
polecane dla rolników i innych regu
larnych użytkowników, ceniących
sobie wysoką wydajność i
skuteczność.

HUSQVARNA 560 XP®
Dla profesjonalnych drwali i wykwalifikowanych
rolników, którym zależy na wydajnym i
wygodnym działaniu maszyny. Model XP® G
wyposażono w podgrzewane uchwyty.
59,8 cm³, 3,5 kW, długość prowadnicy 33–60 cm,
5,9/6,1 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq
oraz Low Vib.
560 XP®, 966 00 91-15
560 XP® G, 966 00 90-15

HUSQVARNA 572 XP®
Imponująca skuteczność i wysoka wydajność
cięcia. Wysoki moment obrotowy w szerokim
zakresie prędkości. Model XP® G wyposażono
w podgrzewane uchwyty.
70,6 cm³, 4,3 kW, długość prowadnicy 38–70 cm,
6,6 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.
572 XP®, 966 73 31-18

HUSQVARNA 372 XP®
Profesjonalna pilarka stworzona do bardzo
wymagających prac. Model XP® G wyposażono
w podgrzewane uchwyty.
70.7 cm³, 4.1 kW, długość prowadnicy 40–70 cm,
6.4 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.
372 XP®, 965 96 81-18

59,8 cm³, 3,5 kW, długość prowadnicy 38–70 cm,
6,1 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

372 XP® G, 965 96 85-18

562 XP®, 966 56 99-18
562 XP® G, 966 57 01-18

572 XP® G, 966 73 34-18

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Poręczna pilarka o dużej mocy i pojemności silnika
50 cm3, charakteryzująca się wyjątkową skutecznością i wydajnością pracy, do ścinania, przerzynania i okrzesywania małych oraz średniej wielkości drzew, a także do wymagających prac
pielęgnacyjnych. Model XP® G
z podgrzewanymi uchwytami.
50,1 cm³, 3,0 kW, długość prowadnicy 33–50 cm,
5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq oraz
Low Vib.

HUSQVARNA 562 XP®
Przeznaczona dla profesjonalnych drwali
i wykwalifikowanych rolników. Może być
wyposażona w dłuższe prowadnice. Model
XP® G wyposażono w podgrzewane uchwyty.

HUSQVARNA 543 XP®
Dla profesjonalistów i specjalistów od pielęgnacji
drzew. Niska waga i wysoka prędkość łańcucha
zapewnia skuteczne okrzesywanie. Model XP® G
wyposażono w podgrzewane uchwyty.
43.1 cm³, 2.2 kW, długość prowadnicy 33–45 cm,
4.5 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

HUSQVARNA 565
Pilarka o dużej mocy, bardzo wydajna także
podczas pracy z długą prowadnicą. Znakomite
chłodzenie i nowoczesne filtry zapewniają
łatwość obsługi. AutoTune™ oraz Air Injection™
umożliwiają szybką i wydajną pracę.

543 XP®, 966 77 61-35

70,6 cm³, 3,7 kW, długość prowadnicy 38-70 cm,
6,5 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq oraz
Low Vib.

543 XP® G, 966 77 62-35

966 73 39-18

HUSQVARNA 445
Użytkownikom wymagającym profesjonalnej
pilarki ta wszechstronna maszyna o dużej mocy
zapewni potrzebną wydajność przy oszczędności
paliwa. W wersji E Smart Start, TrioBrake™ i
napinacz piły łańcuchowej niewymagający użycia
narzędzi.

HUSQVARNA 440e Mark II
Dla osób pracujących w niepełnym wymiarze
godzin, szukających pilarki, którą bardzo łatwo
się uruchamia, a przy tym poręcznej. Model 440e
z funkcją Smart Start i napinaniem łańcucha bez
narzędzi jest także dostępny z hamulcem piły
łańcuchowej TrioBrake™.

45,7 cm³, 2,1 kW, długość prowadnicy 33–50 cm,
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

40,9 cm³, 1,8 kW, długośc prowadnicy 33–45 cm,
4,4 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

967 15 64-35

967 78 87-35

HUSQVARNA 420EL
Pilarka elektryczna charakteryzująca się
znakomitą wydajnością, poręcznością i wysoką
prędkością piły łańcuchowej. Wyposażona
w napinacz piły niewymagający narzędzi. W
zestawie przewód elektryczny o długości 5 m.

40.9 cm³, 1.8/1.6 kW, długość prowadnicy
33–45 cm, 4.4/4.2 kg. Air Injection™, X-Torq i
Low Vib.

HUSQVARNA 330i
Przeznaczona dla stolarzy, ogrodników i innych
wymagających użytkownicy. Beznarzędziowa,
lekka i bardzo łatwa w użyciu z każdym
akumulatorem BLi.
Długość prowadnicy 25–35 cm, 2.7 kg bez
akumulatora. Prędkość łańcucha 15 m /s.
sMaksymalny czas pracy dzięki savE™.
967 89 37-12

440 II, 967 78 85-35

Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 450
Wszechstronna pilarka drugiej generacji
z profesjonalnymi funkcjami. Węższy korpus.
Model 450e wyposażony w Smart Start
i napinanie łańcucha bez narzędzi.
50,2 cm³, 2,4 kW, długość prowadnicy 33–50 cm,
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.
450, 967 18 78-35
450e, 967 15 69-75

HUSQVARNA 440 Mark II/435 Mark II
Przeznaczone do pracy w niepełnym wymiarze
godzin, dla użytkowników użytkowników wymagających maszyny łatwo uruchamianej i poręcznej. Wyposażony w system Smart Start i beznarzędziowe napinanie łańcucha..

230 V, 2000 W, długość prowadnicy 35–45 cm,
4,7 kg.
967 20 57-16

435 II, 967 67 58-35

550 XP® Mark II, 967 69 08-35
550 XP® G Mark II, 967 69 09-35

SPORADYCZNE UŻYCIE

HUSQVARNA 365
Bardzo wszechstronna, profesjonalna piła
przeznaczona do pracy w najcięższych
warunkach. Silnik X-Torq oszczędza paliwo i
radykalnie zmniejsza emisję spalin.

HUSQVARNA 555
Dla firm ogrodniczych i rolników poszukujących
oszczędnej, niskoemisyjnej profesjonalnej pilarki
o dużej mocy.

70.7 cm³, 3.6 kW, długość prowadnicy 40–70 cm,
6.4 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

59,8 cm³, 3,1 kW, długość prowadnicy 33–50 cm,
5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq oraz
Low Vib.

966 42 83-18

966 01 09-15

HUSQVARNA 545 Mark II
Poręczna pilarka o dużej mocy i pojemności
silnika 50 cm3, przeznaczona do ścinania,
przerzynania i okrzesywania małych i średniej
wielkości drzew. Węższy korpus zapewnia
efektywną, niezawodną i komfortową pracę.
Model G z podgrzewanymi uchwytami.
50,1 cm³, 2,7 kW, długość prowadnicy 33–50 cm,
5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq oraz
Low Vib.
967 69 06-35

HUSQVARNA T540 XP®
Imponująca pilarka z górnym uchwytem o
maksymalnych osiągach, mająca wszystko, czego
potrzeba do profesjonalnej pielęgnacji drzew.
37,7 cm³, 1,8 kW, długość prowadnicy 30-40 cm,
3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq i
Low Vib.
967 28 75-14

HUSQVARNA T435
Solidna pilarka z górnym uchwytem do wszelkich
prac pielęgnacyjnych wykonywanych wysoko
na drzewie. Znakomite wyważenie idące w parze
z dużą mocą i małym ciężarem.
35,2 cm³, 1,5 kW, długość prowadnicy 30-35 cm,
3,4 kg. X-Torq oraz Low Vib.

HUSQVARNA T525
Kompaktowa i lekka pilarka z górnym uchwytem,
z dynamicznym silnikiem znakomitym do
podkrzesywania.
25,4 cm³, 1,1 kW, długość prowadnicy 25-30 cm,
2,7 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.
967 63 34-10

966 99 72-14

HUSQVARNA 535i XP®
Lekka i wydajna pilarka z tylnym uchwytem,
znakomita dla wykonawców robót, cieśli i innych
fachowców. Bardzo skuteczna maszyna, nie
wytwarzająca spalin. Niski poziom drgań.
Wodoszczelna (IPX4).
Długość prowadnicy 25 -35 cm, 2,6 kg bez
akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki
savE™.

HUSQVARNA 530iP4
Wytrzymała podkrzesywarka do wydajnej
pielęgnacji drzew. Lekka i dobrze wyważona, o
dużej prędkości łańcucha. Wodoszczelna (IPX4).

25,4 cm³, 1,0 kW, długość prowadnicy 25 –30 cm,
długość 340 cm, 6,4 kg. Teleskopowy wysięgnik.

Długość prowadnicy 25 –30 cm, 5,0 kg bez
akumulatora. Długość 400 cm.

967 32 96-01

967 88 48-10

Długość prowadnicy 25–30 cm, 3,4 kg bez
akumulatora. Długość 250 cm. Maksymalny czas
pracy dzięki savE™.

Bez akumulatora i ładowarki

967 88 47-10 

HUSQVARNA 130
Pilarka do okazjonalnego ścinania drzewek
i cięcia drewna na opał. Łatwe uruchamianie,
prosta obsługa. Zatrzaskowy filtr powietrza i
wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji
wyjściowej.

38 cm³, 1,6 kW, długość prowadnicy 35–40 cm,
4,7 kg. Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

38 cm³, 1,5 kW, długość prowadnicy 35-40 cm,
4,7 kg. Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

967 86 18-26

967 10 84-01

HUSQVARNA 120i
Lekka, wygodna pilarka na akumulator litowojonowy. Nie wymaga narzędzi, jest łatwa w
rozruchu i ma intuicyjną klawiaturę.

HUSQVARNA 115iPT4
Lekka akumulatorowa pilarka na wysięgniku, charakteryzująca się dużą wydajnością. Nie wytwarza
spalin. Niski poziom drgań. Teleskopowy wysięgnik
zapewnia zasięg do 4 m. Możliwość rozłożenia
wysięgnika na dwie części ułatwia transport
maszyny.

Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA T535i XP®
Lekka i bardzo wydajna pilarka z górnym
uchwytem do specjalistycznej pielęgnacji drzew.
Bardzo prosta w obsłudze, charakteryzuje się dużą
prędkością piły łańcuchowej, niskim poziomem
drgań i brakiem spalin. Wodoszczelna (IPX4).
Długość prowadnicy 25  -35 cm, 2,4 kg bez
akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki
savE™.
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 530iPT5
Wytrzymała podkrzesywarka teleskopowa o
maksymalnym zasięgu. Lekka i wydajna, bez
emisji w miejscu pracy. Niski poziom wibracji.

HUSQVARNA 135 Mark II
Solidna, niezawodna i prosta w obsłudze pilarka
o dużej prędkości cięcia do prac wokół domu.
Łatwość uruchamiania i obsługi. Boczny napinacz
piły łańcuchowej. Łatwiejsze uruchamianie,
mniejsza siła niezbędna do pociągnięcia linki.

14", 967 89 38-14

12", 967 89 39-12

HUSQVARNA 525P5S
Wytrzymała, dobrze wyważona i lekka pilarka na
teleskopowym wysięgniku, zapewniającym jej
duży zasięg i uniwersalność.

Te pilarki cechuje duża wydajność
cięcia, łatwo się je uruchamia,
posiadają także funkcje ułatwiające
bardziej komfortowe wykonywanie
różnorodnych zadań. Idealne do
lżejszych prac, takich jak ścinanie
mniejszych drzew czy cięcie
drewna na opał.

Bez akumulatora i ładowarki

UWAGA Obsługa pilarki z uchwytem górnym wymaga specjalnych umiejętności. Wyłącznie do użytku przez przeszkolonych arborystów.

Długość prowadnicy 30 cm, 2,9 kg bez aku
mulatora. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.
967 09 82-01, bez akumulatora i ładowarki
967 09 82-02, w komplecie QC80 i BLi10

Długość prowadnicy 25 cm. 4.1 kg bez akumulatora. Długość 285 cm. W komplecie pojedyncza
szelka.
967 86 80-01, bez akumulatora i ładowarki
967 86 80-02, w komplecie QC80 i BLi10

HUSQVARNA 120 MARK II
Solidna, uniwersalna i prosta w obsłudze pilarka
do użytku przydomowego z systemem Low Vib®.
Dzięki technologii X-Torq® wymaga niewiele
konserwacji i wytwarza mniej zanieczyszczeń.
38,2 cm³, 1,4 kW, długość prowadnicy 35–45 cm,
4,85 kg. Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.
967 86 19-03
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PIŁY ŁAŃCUCHOWE X-CUT™ I PROWADNICE X-FORCE™

OPRACOWANE PRZEZ
HUSQVARNA DLA HUSQVARNA
W Husqvarna znamy się na pilarkach. Wiemy, jak ważne dla pracy tych maszyn są paliwo,
prowadnica i piła łańcuchowa. Dlatego patrzymy na nie jak na części składowe pilarki, a nie
dodatki. Wykorzystaliśmy naszą rozległą wiedzę fachową do opracowania optymalnego paliwa,
prowadnic i pił łańcuchowych przeznaczonych właśnie do pilarek Husqvarna.
Z myślą o idealnym dopasowaniu i efektywności, nasze piły łańcuchowe
X-Cut™ SP33G po raz pierwszy tworzone były wspólnie z naszymi pilarkami
w zakładach produkcyjnych Husqvarna. W ten sposób zostały dopracowane do
perfekcji, co przekłada się na większą wydajność pilarek. Sądzimy,
że kiedy wypróbujesz te produkty, przyznasz nam rację.

DŁUŻSZY CZAS DZIAŁANIA,
MNIEJ KONSERWACJI
Narzędzia tnące, materiały i procesy
produkcyjne zostały maksymalnie
ulepszone. Dzięki temu piła łańcuchowa
X-Cut™ jest wyjątkowo ostra już przy
zakupie, a co ważniejsze — ta jej cecha
utrzymuje się znacząco dłużej, dzięki
czemu nie ma potrzeby częstego
ostrzenia piły.

MNIEJ REGULACJI, MNIEJSZE
RYZYKO USZKODZENIA
Piła łańcuchowa X-Cut™ jest fabrycznie
wstępnie rozciągnięta, dlatego można nią
dłużej pracować, zanim konieczna będzie
ponowna regulacja. Nie jest konieczne
dodatkowe napinanie po zakupie. W ten
sposób ogranicza się ryzyko uszkodzenia
urządzenia tnącego przez zbyt luźną piłę
łańcuchową.

NIŻSZY KOSZT, MNIEJ PRAC
SERWISOWYCH
Starannie wyważone połączenie konstrukcji,
materiałów i procesów daje znakomitą
dynamikę i trwałość. Ograniczone zużycia
układu tnącego — a zatem mniej prac
serwisowych.

LEPSZE REZULTATY, ŁATWIEJSZA PRACA
Piła X-Cut™ wykonuje cięcie szybciej i jest
gotowa do użycia od razu po zakupie.
Zwiększa to wydajność użytkownika, który
osiąga lepsze rezultaty pracy. Płynne cięcie
ogranicza wymaganą siłę nacisku, co
zmniejsza obciążenie ciała operatora.

ZŁOTE OGNIWO ŁĄCZĄCE
Dzięki intuicyjnej funkcji złotego ogniwa bez
trudu rozpoznasz punkt początkowy, co ułatwi
ostrzenie piły łańcuchowej.

Optymalne metody zgrzewania
zapewniają większą trwałość i sztywność

Zoptymalizowany profil zmniejsza
zużycie, zapewniając większą trwałość

Wzmocniona, bezobsługowa
końcówka gwiazdkowa

Większa szerokość prowadnicy
zwiększa jej trwałość

Optymalna konstrukcja korpusu prowadnicy
zmniejsza jej ciężar, jednocześnie wydłużając
trwałość i wytrzymałość

TRWAŁE I LEKKIE PROWADNICE

MINIMUM PRZESTOJÓW, MAKSIMUM WYDAJNOŚCI

HUSQVARNA X-FORCE™

HUSQVARNA X-CUT™

X-Force™ jest odpowiedzią Husqvarna na wyzwanie stworzenia idealnej
prowadnicy – jednocześnie lekkiej i wymagającej minimum konserwacji,
dla ułatwienia użytkownikowi pracy, a przy tym wystarczająco trwałej, by
wytrzymać długotrwałe, intensywne użytkowanie. Prowadnice Husqvarna
X-Force™ opracowano wspólnie z piłami łańcuchowymi Husqvarna X-Cut™,
optymalnie dostosowując je do potrzeb pilarek Husqvarna. W efekcie
uzyskano system tnący, dzięki któremu pilarka wznosi się na zupełnie
nowy poziom wydajności, tnąc szybko i precyzyjnie przy minimalnych
stratach na skutek tarcia.

SP33G to pierwsze w historii piły łańcuchowe opracowane, zaprojektowane
i wyprodukowane przez firmę Husqvarna – a wszystko to w mieście
Huskvarna w Szwecji, gdzie opracowuje się i testuje nasze pilarki. Piły
Husqvarna X-Cut™ zostały stworzone z myślą o maksymalnej wydajności,
umożliwiającej wykonanie większej ilości pracy bez przerw. Użytkownik
poczuje różnicę i zrobi więcej, mogąc pracować dłużej.
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WYKAZ PRODUKTÓW – PROWADNICE I PIŁY ŁAŃCUCHOWE

PIŁA ŁAŃCUCHOWA

1 /4"
1 /4"
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
.325" mini
.325" mini
.325" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini

.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm

575 84 22-58
575 84 22-64
501 95 95-40
501 95 95-45
501 95 95-52
593 91 43-46
593 91 43-51
593 91 43-59
501 95 92-40
501 95 92-45
501 95 92-52
501 95 92-56
501 95 92-45
501 95 92-52
501 95 92-56

501 84 40-58
501 84 40-64
581 80 79-40
581 80 79-45
581 80 79-52
593 91 41-46
593 91 41-51
593 91 41-59
585 40 42-40
585 40 42-45
585 40 42-52
585 40 42-56
576 93 65-45
576 93 65-52
576 93 65-56

X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
H38
X-Cut™ SP33G
X-Cut™ SP33G
X-Cut™ SP33G
X-Cut™ SP33G
X-Cut™ SP33G
H25
H25
H25
H25
H25
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
H42
H42
H42
H42
H42
H42
H42
H42

12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm
14" / 35 cm
13" / 33 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
13" / 33 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm

3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"

.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.043" / 1,1 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm

582 20 76-45
582 20 76-52
582 20 76-56
582 20 74-52
582 07 53-56
582 07 53-64
582 07 53-66
582 07 53-72
582 07 53-80
582 08 69-56
582 08 69-64
582 08 69-66
582 08 69-72
582 08 69-80
585 94 34-56
585 94 34-60
585 94 34-68
585 94 34-72
585 95 08-56
585 95 08-60
585 95 08-68
585 95 08-72
585 94 34-56
585 94 34-60
585 94 34-68
585 94 34-72
585 95 08-56
585 95 08-60
585 95 08-68
585 95 08-72

585 40 42-45
585 40 42-52
585 40 42-56
581 80 79-52
581 64 31-56
581 64 31-64
581 64 31-66
581 64 31-72
581 64 31-80
501 84 04-56
501 84 04-64
501 84 04-66
501 84 04-72
501 84 04-80
581 62 66-56
581 62 66-60
581 62 66-68
581 62 66-72
581 62 66-56
581 62 66-60
581 62 66-68
581 62 66-72
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72

X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
H42
H42
H42
H42
H42
H42

18" / 45 cm
20" / 50 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm

3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"

.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm

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

581 62 66-68
581 62 66-72
581 62 66-68
581 62 66-72
581 62 66-84
581 62 66-92
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92

H00
H00
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
H42
H42
H42
H42
H64
H64
H64
H64
H64

10" / 25 cm
12" / 30 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
30" / 75 cm
36" / 90 cm
42" / 105 cm

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

.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.063" / 1,6 mm
.063" / 1,6 mm
.063" / 1,6 mm
.063" / 1,6 mm
.063" / 1,6 mm

587 39 44-60
587 39 44-68
501 95 80-68
501 95 80-72
501 95 80-84
501 95 80-92
501 95 80-68
501 95 80-72
501 95 80-84
501 95 80-92
507 47 60-46
501 58 96-01
501 95 81-92
501 95 81-04
501 92 18-24

501 84 40-60
501 84 40-68
581 62 66-68
581 62 66-72
581 62 66-84
581 62 66-92
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92
501 84 31-76
501 84 31-84
501 84 31-92
501 84 31-04
501 84 31-24

H37
S93G

10" / 25 cm
10" / 25 cm

3 /8" mini
3 /8" mini

.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm

501 82 85-40
501 82 85-40

576 93 65 -40
585 40 42-40

PODZIAŁKA PIŁY

PROWADNICA

GRUBOŚĆ OGNIWA PROWADZĄCEGO

DŁUGOŚĆ PROWADNICY
10" / 25 cm
12" / 30 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm

MODEL PIŁY
H00
H00
H38
H38
H38
X-Cut™ SP21G
X-Cut™ SP21G
X-Cut™ SP21G
X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
H37
H37
H37

3120 XP®

395 XP®

572 XP® /  565

390 XP®

550 XP® Mark II / 545 Mark II

543 XP®

525PT5S

535i XP®/T535i XP®

T540 XP®

525P4S / 525P5S

T435

T525

530iPX / 530iP4 / 530iPT5

460 Rancher

455 II Rancher/455e II Rancher

DUŻY MONTAŻ

455 Rancher/455e Rancher

445/445e/450/450e

PROWADNICE X-PRECISION™
Prowadnice X-Precision™ przeznaczone są do cięcia piłą łańcuchową X-Cut™ SP21G i
montowane w profesjonalnych pilarkach akumulatorowych Husqvarna. Zoptymalizowana
geometria i mały promień końcówki zapewniają wydajną i precyzyjną pracę, sprawdzają się
znakomicie podczas cięcia sztyletowego i ograniczają ryzyko odbicia. Dostępna wersja
.325" mini (10 – 16").

435/435e/440/440e

PROWADNICE X-FORCE™
Prowadnice warstwowe X-Force™ to zwiększona wydajność przy uproszczonej konserwacji.
W zależności od modelu zalety te uzyskano dzięki nowym profilom, większej końcówce
gwiazdkowej, wycięciom w korpusie prowadnicy, dodatkowym łożyskom, wzmocnionym
osłonom i rezygnacji z otworu smarnego. Dostępne wersje 3/8" (15–20"), 3/8"Mini (12 –16")
oraz .325" (13 –20").

130/135 Mark II

MAŁY MONTAŻ

560 XP® / 555

NOWOŚĆ

562 XP®

OSPRZĘT DO PILAREK

120 Mark II/120e Mark II
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PROWADNICA WARSTWOWA Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ
•

•

•

•
•
•
•
•

PROWADNICE WARSTWOWE Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ
Odpowiedni kształt i mała średnica końcówki prowadnicy zmniejszają ryzyko odbicia
i ułatwiają kontrolę nad pilarką podczas pracy. Prowadnice wyposażono w powłokę
zabezpieczającą je przed zarysowaniami i korozją. Dostępne wersje 3 /8" mini (10–16").

PROWADNICE LITE HUSQVARNA
Prowadnice lite do twardych gatunków drewna, grubej kory lub do pracy w terenie
piaszczystym i zapylonym. Powłoka zabezpiecza prowadnice przed zarysowaniem
i korozją. Dostępne długości .404" ( 24–42") i 3 /8" (18–28").

•
•
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•
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PROWADNICA WARSTWOWA Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ X-FORCE™
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

PROWADNICE LITE Z KOŃCÓWKĄ WYMIENNĄ
Zalecane przy dużej długości prowadnicy, by zmniejszyć obciążenie jej końcówki.
Obciążenie jest przenoszone na wysokiej jakości łożysko rolkowe. Powłoka zabezpiecza
prowadnice przed zarysowaniem i korozją. Wymienna końcówka jest dostępna jako część
zamienna. Dostępne z podziałką 3 /8", długości: 18 – 28".

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Piła łańcuchowa z zębem tnącym „półdłuto” .325" pixel, 1,3 mm zaprojektowana i
produkowana przez Husqvarna. Dobre własności przeciwodbiciowe, wąski rzaz, mała
rozciągliwość, przeciwodbiciowe ogniwo prowadzące. Do intensywnej profesjonalnej pracy
pilarkami średniej wielkości, do 55 cm3. Należy do oryginalnego wyposażenia większości
pilarek, w tym Husqvarna 550 XP®.

PROWADNICA DO RZEŹBIENIA, MAŁY MONTAŻ

Prowadnice do rzeźbienia mają mniejszą średnicę końcówki, umożliwiającą
rzeźbienie i inne precyzyjne prace. Dostępna wersja 1/4" (10–12").

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
Piła łańcuchowa S93G z zębem tnącym Semi Chisel 3 /8"mini, 1,3 mm, przeznaczona
jest do mniejszych pilarek z serii 100 i 200 lub do pilarek z górnym uchwytem. Optymalna
geometria i zaostrzenie zapewniają wysoką prędkość cięcia. Duża wydajność pracy
w stosunku do mocy pilarki umożliwia płynne i precyzyjne cięcie.
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PROWADNICA LITA Z KOŃCÓWKĄ WYMIENNĄ
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HUSQVARNA X-CUT™ C85
Zaawansowana, bardzo wydajna piła łańcuchowa z zębem typu Chisel 3 /8", 1,5 mm do
całodziennej profesjonalnej pracy pilarką. Wyprodukowana w całości przez Husqvarna z
myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości pilarek tej marki. Wyjątkowa trwałość i wydajność
cięcia, długo utrzymująca się ostrość oraz mała rozciągliwość dają lepsze efekty pracy,
mniej czasu przeznaczonego na konserwację i niższe koszty.


HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G to piła łańcuchowa z zębem tnącym Semi Chisel .325" mini, 1,1 mm, opracowana
z myślą o zwiększeniu prędkości cięcia i wydajności pilarek akumulatorowych używanych
do pracy w pełnym wymiarze godzin. Piła oszczędza energię, a dzięki optymalnej geometrii
wykonuje czysty rzaz, znakomicie sprawdza się przy cięciu sztyletowym, ułatwia także
obsługę i manewrowanie pilarką.			
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PROWADNICA LITA
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NAJLEPSZA PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO DANEJ PRACY

•

•

•

•

•

•

Husqvarna oferuje zestaw pił łańcuchowych do każdej pracy.
Więcej informacji i pił łańcuchowych znaleźć można na naszej stronie internetowej.

•

•

SZEROKA PROWADNICA DO WYCINARKI
•
•

* Prowadnica lita z podziałką .404” dla modelu 390 XP® jest dostępna jako opcja w niektórych krajach. Osprzęt tnący odpowiedni do danej pilarki opisano w instrukcji obsługi każdej maszyny. Niniejszy wykaz ma charakter ogólny. Aby przekonać się,
czy wymienione połączenie piły łańcuchowej i prowadnicy przeznaczone jest do konkretnego modelu pilarki czy kraju użytkowania, należy zajrzeć do instrukcji obsługi maszyny.
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OSPRZĘT DO PILAREK

DLA OPTYMALNEJ
PRACY PILARKI
HUSQVARNA
Oleje i paliwa Husqvarna do silników dwusuwowych spełniające
nasze surowe wymagania oznaczono skrótem VEF – Verified
Engine Formula (sprawdzona formuła do silnika). Oleje i paliwa VEF
zapewniają silnikowi Husqvarna
najlepsze warunki do wykorzystania pełni możliwości w całym
okresie użytkowania. Dwusuwowe
silniki Husqvarna mogą osiągać
14 000 obr./min., pracując często
pod dużym obciążeniem. Konstruujemy je tak, by były zarówno
trwałe i mocne, jak i lekkie. Stawia
to przed środkami smarnymi
szczególne wymagania – dlatego
tak ważny jest wybór odpowiedniego oleju.

OSTRA PIŁA ŁAŃCUCHOWA JEST
RÓWNIE WAŻNA JAK MOCNY SILNIK

SYNTETYCZNY OLEJ HUSQVARNA XP®
DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Znakomity, syntetyczny, ulegający biodegradacji
w ok. 64 % olej do dwusuwów jest przeznaczony
do intensywnej pracy z dużym obciążeniem,
na wysokich obrotach silnika. Odpowiedni do
wszystkich naszych maszyn. Spełnia wymagania
normy JASO FD/ISO EGD i przeszedł test Rotax
253 dla skuterów śnieżnych. Oznaczenie VEF.

OLEJ HUSQVARNA LS+ DO SILNIKÓW
DWUSUWOWYCH
Olej półsyntetyczny daje ochronę przed zatarciem,
zarówno w przypadku zbyt ubogiej mieszanki, jak
i zakleszczania się tłoka ze względu na nagar.
Zestaw zastosowanych dodatków należy do
najlepszych na rynku. Spełnia wymagania normy
JASO FD/ISO EGD i przeszedł test Rotax 253 dla
skuterów śnieżnych. Oznaczenie VEF.

OLEJ HUSQVARNA HP DO SILNIKÓW
DWUSUWOWYCH
Opracowany przy zastosowaniu starannie
dobranych składników, umożliwiających
użytkowanie oleju z paliwem niskiej jakości.
Spełnia wymagania normy JASO FD/ISO EGD
i przeszedł test Rotax 253 dla skuterów
śnieżnych. Oznaczenie VEF.

0,1 l, 578 18 03-03

0,1 l, 578 18 03-02

1 l z dozownikiem, 587 80 85-11

1 l z dozownikiem, 578 03 70-03

1 l z dozownikiem, 578 03 70-02

1 l standard, 587 80 85-10

4 l, 578 03 71-03

4 l, 578 03 71-02

4 l, 587 80 85-20

0,1 l, 587 80 85-01

NOWOŚĆ
OLEJ MINERALNY HUSQVARNA DO
PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH, X-GUARD BIO
Najwyższej jakości bio-olej do pił łańcuchowych, na bazie
surowców odnawialnych. Biodegradowalny, nietoksyczny.
Zalecany jako olej całoroczny, zapewniający najwyższej
klasy smarowanie i przywieranie. Znakomite właściwości
antykorozyjne, także podczas przechowywania.

OLEJ MINERALNY HUSQVARNA DO
PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH
Z dodatkiem środka wiążącego, do
wysokowydajnych pilarek. Gwaranto
wane małe zużycie piły łańcuchowej i
bieżni. Do użytku przez cały rok.

1 L, 596 45 73-01

5 l, 579 39 61-01

1 l, 579 39 60-01

Aby pilarka działała sprawnie, bezpiecznie i precyzyjnie, potrzebna jest
ostra piła łańcuchowa. Częstotliwość jej ostrzenia zależy od intensywności
użytkowania pilarki. Dobrym wskaźnikiem stanu piły łańcuchowej jest
wygląd wiórów. Ostra piła wytwarza równe wióry, podczas gdy tępa –
coraz drobniejsze trociny. Do ostrzenia piły łańcuchowej potrzebne są: pilnik
okrągły, pilnik płaski oraz prowadnik pilnika. Zaleca się unieruchomienie
prowadnicy pilarki za pomocą imadełka, dzięki czemu podczas ostrzenia
użytkownik będzie mógł użyć obu rąk.

1 l, 531 00 92-48

H22 / H25 / H28 .325", 1,5 mm,
505 69 81-10

H35 / H36 / H37 3 /8"mini,
505 24 37-01
H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81-15
PILNIKI OKRĄGŁE HUSQVARNA
INTENSIVE CUT
Zestaw cechuje optymalna
skuteczność ostrzenia i większa
trwałość.
3 SZTUKI
4,0 mm, 597 35 48-01
4,5 mm, 597 35 55-01
4,8 mm, 597 35 58-01
5,2 mm, 597 35 59-01
5,5 mm, 597 35 61-01

IMADEŁKO
Służy do mocowania prowadnicy pilarki
w odpowiedniej pozycji do ostrzenia.
Wykonane z kutej stali.
505 66 52-56

12 SZTUKI
4,0 mm, 597 35 48-02
4,8 mm, 597 35 58-02
5,2 mm, 597 35 59-02
5,5 mm, 597 35 61-02

ZESTAWY DO OSTRZENIA
Kompletny zestaw do ostrzenia zawiera uchwyt
pilnika, prowadnik z przymiarem lub prowadnik
pilnika z szablonem ograniczników, dwa okrągłe
pilniki i jeden płaski pilnik.

PILNIKI PŁASKIE
Wysokiej jakości pilniki, które
zapewniają właściwą geometrię
ogniw tnących.
Pilniki płaskie 6" 1 szt.,
505 69 81-60
Pilniki płaskie 8" 1 szt.,
505 69 81-80

NOWOŚĆ
AEROZOL HUSQVARNA ACTIVE CLEAN
Aerozol Husqvarna Active Clean nie
zawiera fosforanów i ulega biodegra
dacji. Skutecznie czyści pilarki, maszyny
ogrodnicze, filtry powietrza i obuwie.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18

H38 3 /8"mini Pixel, 1,1 mm,
579 55 88-01

5 L, 596 45 73-02

OLEJ HUSQVARNA DO FILTRÓW
POWIETRZA
Skutecznie zatrzymuje pył w filtrze,
zapewniając czystość silnika i
ograniczając jego zużycie.

UCHWYT PILNIKA
Opatentowany system blokowania pilnika. Pasuje
do wszystkich pilników. Gwarantuje właściwy kąt
ostrzenia 25° lub 30°.
Uchwyt pilnika Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78-01
Uchwyt pilnika płaskiego, 505 69 78-10

PROWADNIK PILNIKA
Specjalnie zaprojektowane prowadniki pilnika,
do użycia z pilnikami okrągłymi.

SMAR UNIWERSALNY HUSQVARNA
Smar zapewnia dobrą ochronę przed
korozją i ma dużą zdolność przenoszenia
obciążeń, Smar ogólnego użytku.
225 g, 502 51 27-01

H00, 580 68 75-01
X-Cut™ SP21G, 595 00 46-01

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01

X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01

X-Cut™ SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel,
595 00 47-01

H30, 505 69 81-27
H25 / H22 / H21 / H23 / H28, 505 69 81-25

X-Cut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel,
586 93 84-01

X-Cut™ S93G, 587 80 67-01

H30 .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81-08

H36, 505 69 81-38

H22 / H25 / H23 / H28 .325" / 1,5 mm,
505 69 81-09

H37, 579 65 36-01

0,5 litra, 597 25 57-01

PROWADNIKI Z PRZYMIAREM
Nasze prowadniki z przymiarem zostały specjalnie
zaprojektowane, aby połączyć prowadnik pilnika z
szablonem do ograniczników. Używać z pilnikiem
okrągłym do ostrzenia oraz pilnikiem płaskim do
spiłowywania ograniczników.

X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85-01
H42 / H46 / H47/ H48, 505 69 81-30
H64(S), 505 69 81-92

SZABLON DO OGRANICZNIKA
Specjalnie zaprojektowane szablony
do ogranicznika umoiżliwiają uzyskanie
właściwego stanu ograniczników piły
łańcuchowej.
.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

X-Cut™ S93G 3 /8"mini 1,3 mm,
587 80 90-01
X-Cut™ C83 / C85 3 /8" Chisel,
586 93 86-01
H42 / H46 / H47(S) / H48(S) 3 /8" Chisel,
505 24 35-01
H49 / H51 / H54 / H58 3 /8"
Semi-chisel, 575 99 15-01

W skrzynce można
przechowywać
narzędzia, np, pilniki
i części zamienne takie
jak piły łańcuchowe

Wlewy zostały zaprojektowane z myślą o optymalnym,
ciągłym strumieniu, przyspieszającym uzupełnianie
paliwa. Mechaniczna blokada zapobiega nieszczelności
i uniemożliwia rozlanie i przelanie paliwa.

KANISTER COMBI HUSQVARNA, 5 L
Pozwala szybko uzupełnić paliwo bez rozchlapywania i rozlewania. Oba pojemniki zaprojektowano
w taki sposób, by uzyskać optymalną proporcję paliwa do oleju łańcuchowego. Zintegrowany pojemnik
na najczęściej używane części zamienne i narzędzia. Zatwierdzony zgodnie z zaleceniami ONZ.
5,0 / 2,5 l, 580 75 42-01
Króciec paliwa, 586 11 04-01
Szybki wlew, 582 06 66-01
Króciec oleju, 586 11 05-01
Zimowy króciec oleju, 586 11 07-01

KANISTER COMBI HUSQVARNA, 6 L
Kanister Combi ze skutecznym zabezpieczeniem
przeciw przelaniu. Kiedy zbiornik na benzynę
w maszynie jest pełen, przepływ odcinany jest
automatycznie i można unieść kanister bez
rozlewania paliwa. Zatwierdzony zgodnie
z zaleceniami ONZ.
6/2,5 l, 505 69 80-00

POMARAŃCZOWY KANISTER HUSQVARNA
Kanister ze skutecznym zabezpieczeniem
przeciw przelaniu. Zatwierdzony zgodnie
z zaleceniami ONZ.
6 l, 505 69 80-01

WYKAZ PRODUKTÓW – NARZĘDZIA DO OSTRZENIA
TYP

TYP PIŁY

ZESTAWY DO
OSTRZENIA

PROWADNIKI PILNIKA
SZABLON DO
PROWADNIKI PILNIKA
Z PRZYMIAREM
OGRANICZNIKA

PILNIK OKRĄGŁY
(MM)

1/4"

H00

580 68 75-01

580 68 74-01

505 69 81-18

—

4,0

.325" mini Pixel

SP21G

595 00 46-01

595 00 47-01

—

—

4,0

.325" Pixel

SP33G

586 93 34-01

586 93 84-01

—

—

4,8

.325" Pixel

H30

505 69 81-27

50569 81-08

—

—

4,8

.325"

H25, H22, H21, H23

505 69 81-25

505 69 81-09

505 69 81-10

505 69 81-00

4,8

3/8" mini Pixel

H38

—

—

579 55 88-01

505 69 81-03

4,5

3/8" mini

S93G

587 80 67-01

587 80 90-01

—

4,0

3/8" mini

H35, H36

505 69 81-38

—

505 24 37-01

—

4,0

3/8" mini

H37

579 65 36-01

—

505 24 37-01

505 69 81-03

4,0

3/8"

C85 / C83

586 93 85-01

586 93 86-01

—

—

5,5

3/8"

H42, H46, H47, H47S, H48, H80, H81

505 69 81-30

505 24 35-01

—

505 69 81-01

5,5

3/8"

H54 (Semi-chisel)

—

575 99 15-01

—

—

5,5

.404"

H64, H64S

505 69 81-92

—

505 69 81-15

505 69 81-02

5,5
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OSPRZĘT TOOL BELT FLEXI

ZABIERZ TYLKO TO,
CO NIEZBĘDNE

1

9. UCHWYT NA PUSZKĘ SPRAYU
Bezpieczne mocowanie puszki sprayu.

593 83 74-01

10. ZACZEP HAKOWY
Zaczep do różnych zastosowań, umożliwiający
noszenie narzędzi, bidonów z wodą itp.

2. SZELKI DO PASA NA NARZĘDZIA FLEXI
Ergonomiczna konstrukcja oraz pasek na
wysokości piersi równomiernie rozkładają ciężar
na ramionach.

2
3

1. PAS NA NARZĘDZIA FLEXI
Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia
znakomicie rozkładający ciężar, regulowany,
z zapięciem zwalnianym jedną ręką.

4

593 83 76-01
3. FUTERAŁ COMBI
Futerał Combi na kleszcze lub hak oraz zaczepy
na taśmę mierniczą.

Kiedy cały dzień pracujesz w lesie, chcesz mieć pewność, że masz
przy sobie cały potrzebny sprzęt. W dodatku powinien on być łatwo
dostępny, żeby praca przebiegała sprawnie i wygodnie. Pilarka
Husqvarna to dobry początek. Jeżeli dodasz do niej odpowiednie
profesjonalne narzędzia, mając je zawsze w zasięgu ręki, wykonasz
pracę łatwiej, szybciej i bezpieczniej.

593 83 83-01

5

6

4. FUTERAŁ COMBI Z KIESZENIĄ NA KLINY
Futerał Combi na kleszcze lub hak, z kieszenią
na kliny.
593 83 83-02
5. KIESZEŃ NA KLINY
Kieszeń na kilka klinów, z przegródkami
utrzymującymi poszczególne kliny na miejscu.

593 83 95-01

593 83 96-01
11. UNIWERSALNY UCHWYT NA NARZĘDZIA
Uchwyt dostosowany do wielu narzędzi takich
jak siekiera, dźwignia klinowa itp.
593 83 97-01
12. FUTERAŁ NA DŹWIGNIĘ
Futerał na dźwignię dostępny w naszym
klasycznym pasie na narzędzia może być
również używany z pasem FLEXI.
505 69 32-92
13. FUTERAŁ NA ŚREDNICOMIERZ
Futerał na średnicomierz dostępny w naszym
klasycznym pasie na narzędzia może być
również używany z pasem FLEXI.
505 69 32-04

593 83 88-01

7

6. UNIWERSALNY POJEMNIK
Pojemnik na apteczkę, urządzenie GPS, baton
energetyczny czy inne niewielkie przedmioty.

9

593 83 92-01

11
8

14. TORBA NA AKCESORIA
Dodatkowa torba na gaśnicę, butelkę wody,
odzież na zmianę itd.
596 25 29-01

7. UCHWYT NA TAŚMĘ MIERNICZĄ
Pewnie mocuje taśmę mierniczą.
593 83 91-01

10

8. FUTERAŁ NA PILNIKI I KLUCZ UNIWERSALNY
Miejsce na jeden pilnik płaski i jeden okrągły oraz
na klucz uniwersalny. Skutecznie zabezpiecza
narzędzia przed uszkodzeniem i zgubieniem.
593 83 94-01

12

13

14

UCHWYT NA KREDKĘ Z ROLKĄ
Uchwyt z metalową rolką zwijaną
sprężynowo. Uchwyt na kredki 12
mm. Trwała konstrukcja z metalową
rolką mocowaną do pasa lub szelek.
593 83 98-01
Kredki grafitowe 12 szt.
593 97 55-01

TYLNY FUTERAŁ NA NARZĘDZIA
Z dużą kieszenią na zestaw pierwszej pomocy,
zapasowy łańcuch oraz narzędzie do gaźnika.
Futerał na pilnik, przymiar, klucz kombinowany i
taśmę mierniczą.
505 69 05-10

PAS NA NARZĘDZIA FLEXI
– ZESTAW COMBI

PAS NA NARZĘDZIA FLEXI
– ZESTAW DO KLINÓW

PAS NA NARZĘDZIA FLEXI
– ZESTAW DO TRANSPORTU

Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia
znakomicie rozkładający ciężar, regulowany, z
zapięciem zwalnianym jedną ręką, dostosowany
do prac leśnych. Intuicyjny i łatwo regulowany do
potrzeb użytkownika, z futerałami, kieszeniami
i szelkami.

Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia
znakomicie rozkładający ciężar, regulowany, z
zapięciem zwalnianym jedną ręką, dostosowany
do prac leśnych. Intuicyjny i łatwo regulowany do
potrzeb użytkownika, z futerałami, kieszeniami
i szelkami.

Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia
znakomicie rozkładający ciężar, regulowany, z
zapięciem zwalnianym jedną ręką, dostosowany
do prac leśnych. Intuicyjny i łatwo regulowany do
potrzeb użytkownika, z futerałami, kieszeniami
i szelkami.

Pas na narzędzia FLEXI. Szelki. Futerał Combi z kieszenią na
kliny. Futerał na pilniki i klucz uniwersalny. Uniwersalny pojemnik.
Uniwersalny uchwyt na narzędzia. Futerał Combi.

Pas na narzędzia FLEXI. Szelki. Kieszeń na kliny. Futerał na pilniki
i klucz uniwersalny. Uniwersalny pojemnik. Uniwersalny uchwyt
na narzędzia. Futerał Combi z kieszenią na kliny.

Pas na narzędzia FLEXI. Szelki. Torba na akcesoria. Futerał na
pilniki i klucz uniwersalny. Uniwersalny pojemnik. Zaczep hakowy.
Kieszeń na kliny.

593 83 72-01

593 83 72-02

593 83 72-03

PAS NA NARZĘDZIA
Pas z dwoma futerałami, z kleszczami,
hakiem, tylnym futerałem na narzędzia i
taśmą mierniczą 15 m. Pas jest bardzo
szeroki, co zapewnia wygodę.
505 69 90-15

Futerał Combi z LDPE, 505 69 16-06
Futerał Combi skórzany, 505 69 16-05
Futerał Combi z kieszenią na kliny,
579 21 71-01
Futerał na taśmę mierniczą,
505 69 75-00

TAŚMA MIERNICZA
Łatwa w użyciu, o lekkiej konstrukcji, idealna
do mierzenia kłód i pni. Możliwość regulacji bez
użycia narzędzi. Podziałka po obu stronach.
Solidna konstrukcja, z aluminiową górną częścią.
15 m zaczep, 586 99 75-01
20 m zaczep, 586 99 75-02
15 m hak do drewna, 586 99 75-03
15 m / 50’ zaczep, 586 99 76-01
20 m / 66’ zaczep, 586 99 76-02
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1

2

6

SIEKIERA CIESIELSKA
Do robót stolarskich, z wycięciem w tylnej
części głowicy, przy trzonku. Wysokiej
jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
50 cm, 576 92 65-01
Trzonek, 576 92 68-02

SIEKIERA DO ROZŁUPYWANIA
Do rozłupywania twardego drewna
i drzewa na opał. Wysokiej jakości ręcznie
kuta stal szwedzka.
75 cm, 576 92 67-01
Trzonek, 576 92 66-02
MAŁA SIEKIERA DO ROZŁUPYWANIA
Do rąbania drewna na opał. Wysokiej jakości
ręcznie kuta stal szwedzka.
50 cm, 576 92 68-01
Trzonek, 576 92 68-02

7

8
HUSQVARNA A1400
Uniwersalna siekiera, idealna do
rozłupywania drewna o dużej zawartości
żywicy.
60 cm, 580 76 11-01
HUSQVARNA A2400
Mocna uniwersalna siekiera do różnego
typu prac.
70 cm, 580 76 12-01

9

HUSQVARNA S1600
Siekiera do rozłupywania kłód
i kawałków drewna.
60 cm, 580 76 13-01
HUSQVARNA S2800
Mocna siekiera do rozłupywania dużych kłód.
70 cm, 580 76 14-01

10

2. ŚREDNICOMIERZE
Z uproszczoną tabelą miąższości drewna,
z obustronną podziałką centymetrową.
36 cm, 505 69 47-30
46 cm, 505 69 47-46
Holster, 505 69 32-04

4

4. KLIN DO ROZŁUPYWANIA
Wykonany z wysokogatunkowej stali.
578 45 68-01
5. DŹWIGNIA KLINOWA
Połączenie dźwigni i klina. Tył dźwigni ma
specjalnie ukształtowaną piętkę, co zapobiega
powstawaniu wibracji podczas uderzania w klin.
47 cm, 574 38 71-01

5

7

3. KARCZOWNIK
Z trzonkiem z drzewa orzesznika oraz
dwustronnym, obracanym i wymiennym
ostrzem.
579 00 06-01
Zapasowe ostrze, 579 00 40-01

2

6. DŹWIGNIA DO OBALANIA VICTOR
Teleskopowa dźwignia do obalania. Można
ją nosić w futerale na pasie.
46 cm, 504 98 16-92
Futerał, 505 69 32-92
7. DŹWIGNIA Z OBRACAKIEM
Całkowicie kuta z plastikowym uchwytem,
piętką i obracakiem.
80 cm, 586 89 69-01
8. DŁUGA DŹWIGNIA–OBRACAK
Kuta dolna część dla wzmocnienia narzędzia.
Zęby z przodu zapewniają lepsze chwytanie.
Długi trzonek umożliwia pracę oburącz.
130 cm, 574 38 72-01
Obracak, 574 38 73-01

3

4. KOROWNIK
115 cm długości, 12 cm szerokości.
575 57 23-01
Zapasowy nóż, 575 57 23-02

4

5
6

7

8

5. PIŁA DO OKRZESYWANIA
Zakrzywione ostrze z hakiem na końcu
i ostrzem do cięcia kory, aby zapobiec
rozłupywaniu. Długość:
33,3 cm z ostrzem do kory, 505 69 45-66
Zapasowy nóż, 505 69 45-77
33,3 cm, 505 69 45-76
Zapasowy nóż, 505 69 45-87
6. TELESKOPOWY TRZONEK
DO PIŁY DO PODKRZESYWANIA
2,5 – 5 metrów. Łatwa regulacja długości.
502 42 73-01
7. SKŁADANA PIŁA DO
PODKRZESYWANIA 200 FO
Składana piła z ostrzem o długości 200 mm,
do różnych zastosowań.
967 23 64-01
8. PROSTA PIŁA DO PODKRZESYWANIA 300 ST
Prosta piła z ostrzem o długości 300 mm do
cięcia świeżego i suchego drewna. Futerał
w komplecie.
967 23 65-01

6

8
9

9. PROSTA PIŁA DO PODKRZESYWANIA 300 CU
Piła z zakrzywionym ostrzem o długości
300 mm, do intensywnego podkrzesywania.
Futerał w komplecie.
967 23 66-01

9. POJEMNIK NA LINKĘ, ARBORYŚCI
Składany pojemnik z tkaniny o wysokości 40 cm,
idealny do przechowywania linki do rzutek tak, aby
się nie brudziła i nie plątała.
596 93 60-11
10. KARABINEK DLA ARBORYSTÓW
Wykonany z kutego na gorąco stopu aluminium 707
jest bardzo wytrzymały, a przy tym lekki. Potrójny
system zamka zapobiega przypadkowemu otwarciu.
Zamek Keylock ogranicza haczenie liny czy odzieży
o korpus karabinka.
D-kształtny, 596 93 62-12
Owalny, 596 93 62-11
HMS/gruszka, 596 93 62-13
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Toporek 36 cm, 0,6 kg, 597 62 77-01
Siekiera uniwersalna, 70 cm, 1,25 kg.
597 62 90-01
Siekiera do rozłupywania, 80 cm, 2,5 kg.
597 62 94-01

8. RZUTKI DLA ARBORYSTÓW
Wysokiej jakości rzutki z bardzo wytrzymałej tkaniny
Cordura®. Łatwo mocowane do linki do rzutek.
Pomarańczowy kolor zapewnia dobrą widoczność.
397 g, 596 93 58-11
340 g, 596 93 58-12
283 g, 596 93 58-13
226 g, 596 93 58-14

1. NÓŻ DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH
Z ostrzem ze specjalnej utwardzonej stali i
trzonkiem z drzewa orzesznika. Służy do prac
pielęgnacyjnych i usuwania gałęzi.
60 cm, 575 57 22-01
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3. KLIN DO ROZŁUPYWANIA
Klin do rozłupywania kłód, do stosowania
z młotem lub siekierą z młotem.
577 25 92-01

7. LINKA DO RZUTEK, ARBORYŚCI
Wykonana z mocnego, mało rozciągliwego włókna
Dyneema®. Uretanowa powłoka zabezpiecza ją
przed przecieraniem i ułatwia wiązanie i rzucanie
bez splątania. Pomarańczowy kolor zapewnia dobrą
widoczność.
55 m, 596 93 59-11

HUSQVARNA H900
Niewielki toporek do prac w ogrodzie
i zastosowań turystycznych.
34 cm, 580 76 10-01

NOWOŚĆ
SIEKIERY Z DREWNIANYM STYLISKIEM
Seria wysokiej jakości kutych siekier z
jesionowym styliskiem. Część trzonka
pomalowano na pomarańczowo, dla
zwiększenia widoczności.

3

5. HAKI DO PILARKI DLA ARBORYSTÓW
Służą do łatwego mocowania pilarki do uprzęży.
Dostosowane optymalnie do T540 XP® i T535i XP®,
580 80 03-01
6. ZACZEP DO PILARKI DLA ARBORYSTÓW
Dla arborystów pracujących standardową pilarką.
Zapewnia bezpieczne połączenie pilarki z taśmą.
Wyposażony w system zwalniający przy
przeciążeniu.
578 07 71-01

1. KLINY DO OBALANIA
Wykonane z odpornego tworzywa ABS.
Ułatwiają obalenie drzewa we właściwym
kierunku.
14 cm, 505 69 47-02
20 cm, 505 69 47-03
25 cm, 505 69 47-04
2. ALUMINIOWE KLINY DO OBALANIA
Ułatwiają obalenie drzewa we właściwym
kierunku. Możliwość ponownego naostrzenia.
550 g, 22 cm, 586 88 59-01
1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

4. TAŚMA DO PILARKI DLA ARBORYSTÓW
Do użytku z hakiem umożliwiającym przytwierdzenie
pilarki do pasa. Elastyczna konstrukcja. Długość 0,5
m, a po pełnym rozciągnięciu – 1,25 m.
577 43 80-01
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SIEKIERA KAMPINGOWA
Niewielka siekiera na wędrówki i kampingi.
Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
37,5 cm, 576 92 63-01
Trzonek, 576 92 63-02

SIEKIERA Z MŁOTEM
Służy do rozłupywania kłód i większych
kloców drewna, a także jako młot. Wysokiej
jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
80 cm, 576 92 66-01
Trzonek, 576 92 66-02
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3. CAPINA
Narzędzie do podnoszenia lub przenoszenia pieńków
lub drewna łupanego. Polerowana głowica metalowa
z ostrym, wykrzywionym ostrzem. Część
drewnianego trzonka pomalowano na
pomarańczowo, dla
zwiększenia widoczności.
38 cm. 579 69 28-01
80 cm. 579 69 28-02
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TOPOREK
Do drewna na opał i prac ogrodowych.
Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
37,5 cm, 576 92 64-01

1

2. HAK
Dłuższy hak z większym otwarciem, co zapewnia
lepszy chwyt podczas pracy. Dzięki specjalnej
utwardzonej stali i powierzchni poddanej obróbce,
hak jest wytrzymały i mniej podatny na korozję.
574 38 74-01

3

SIEKIERA DO PRAC LEŚNYCH
Do ścinania mniejszych drzewek
i okrzesywania kłód. Wysokiej
jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
65 cm, 576 92 62-01
Trzonek, 576 92 62-02

1. KLESZCZE DŹWIGOWE/PODNOŚNIK
KLESZCZOWY
Ostry hak o szlifowanych krawędziach. Dzięki
specjalnej utwardzonej stali i powierzchni poddanej
obróbce hak jest wytrzymały i mniej podatny na
korozję.
30 cm, 574 38 76-01
20 cm, 574 38 75-01

11. TORBA NA LINĘ 28 L, ARBORYŚCI
Mieści do 80 m liny o średnicy 12 mm. Zamknięcie ze
ściągaczem chroni linę przed zabrudzeniami i
wilgocią. Zaczepy umożliwiają dołączanie osprzętu.
Wyściełane uchwyty górne dla większego komfortu.
596 93 63-11

TAŚMA DO ZNAKOWANIA
100  % wiskozy, ulega biodegradacji,
szerokość 20 mm, długość ok. 75 m
Pomarańczowa 574 28 77-00
Czerwona 574 28 77-01
Niebieska 574 28 77-02
Żółta 574 28 77-03

OBRACAK TAŚMOWY
Do ściągania zawieszonych drzew oraz
do przenoszenia pojemników.
505 69 80-20

APTECZKA
Zawiera bandaż, 9 plastrów różnych rozmiarów,
2 jałowe gaziki, 1 lusterko, 1 wacik
504 09 53-01

PASY
PVC, 505 69 00-00
Skóra, 505 69 00-01

TORBA LEŚNA 70 L
Nieprzemakalny, łatwy do czyszczenia materiał,
przydatne kieszenie wewnętrzne i miękkie
uchwyty na górze. Odpinany pasek na ramię
i woreczki wewnątrz torby.
70 l, 593 25 83-01

TORBA NA PILARKĘ
Z butelek PET z recyklingu Specjalne kieszenie
na pilniki do ostrzenia piły łańcuchowej.
Zewnętrzna kieszeń zapinana na rzep. Pasuje
do wszystkich naszych pilarek.
48 l, 597 41 83-01

TORBA LEŚNA NA KÓŁKACH 90 L
Solidna torba na cichych, gumowych kółkach
z wygodnym zapięciem na zamek w kształcie
U. Usztywnione dno i boki sprawiają, że torba
zachowuje kształt nawet kiedy jest pusta.
W komplecie dwa woreczki wewnątrz torby.
90 l, 593 25 81-01

PLECAK
Wytrzymały plecak na każdą pogodę. Łatwy
do oczyszczenia materiał nieprzepuszczający
wody. Kominowe zabezpieczenie i przegrody
na laptop, termos oraz butelkę wody.
30 l, 593 25 82-01
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CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
SKUTECZNOŚĆ TAM,
GDZIE JEST NAJWAŻNIEJSZA
Niezależnie od tego, czy użyjemy maszyny spalinowej, czy
akumulatorowej, jej moc będzie imponująca i odpowiednia
do wykonania planowanej pracy.

ŁATWE URUCHAMIANIE, ŁATWA PRACA
Zarówno w przypadku wykaszarek spalinowych, jak i akumula
torowych, szybkie i łatwe uruchamianie jest niezbędne, dlatego
opracowaliśmy technologie spełniające te wymagania.
Wystarczy przycisnąć przycisk lub pociągnąć za linkę – tak
jest po prostu najwygodniej.

DO INTENSYWNEJ
PRACY, BO
PORZĄDEK
MUSI BYĆ
Wykaszanie trawy i usuwanie krzewów może być ciężkim zadaniem, wymagającym wytrzymałości zarówno
od maszyny, jak i operatora. Właśnie dlatego nasze wykaszarki, podkaszarki i wycinarki profesjonalne łączą
w sobie moc i ekstremalną wytrzymałość z małym ciężarem. Skonstruowano je z myślą o poręczności oraz
wydajności, z których użytkownik będzie mógł być dumny. Aby praca odbywała się w możliwie komfortowy
sposób, Husqvarna proponuje szelki, które optymalnie rozkładają ciężar maszyn na ramiona, piersi i plecy
użytkownika. Oznacza to maksymalny komfort podczas długotrwałej pracy.

MOCNA KONSTRUKCJA
Nasza linia profesjonalnych podkaszarek, wykaszarek
i wycinarek obejmuje mocne maszyny, przeznaczone
do intensywnego użytkowania przez wiele lat.

DRGANIA OGRANICZONE DO MINIMUM
Większość silników spalinowych wyposażono w bardzo
skuteczne amortyzatory tłumiące drgania, natomiast wszystkie
maszyny akumulatorowe wytwarzają znacznie mniej drgań,
co jest korzystne dla ramion i dłoni użytkowników.

WIELE ZASTOSOWAŃ
Dwuczęściowy wał ułatwia zmianę urządzeń tnących.
Dzięki temu stajemy się bardziej elastyczni w pracy.
Transport i przechowywanie także przestają być problemem.

NIEWIELKI CIĘŻAR, DUŻA MOC
Lekka, lecz wytrzymała konstrukcja oraz silniki o dużej mocy
zapewniają naszym maszynom korzystny stosunek mocy
do masy.
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Maszyny akumulatorowe to oryginalne produkty Husqvarna – solidne, niezawodne, o
przemyślanej konstrukcji. Moc, moment obrotowy i czas pracy akumulatora są odpowiednio
dostosowane do potrzeb profesjonalistów. Koszty eksploatacji są bardzo niskie – a ładować
można wiele, wiele razy... Więcej na stronie 4.
Regulowany uchwyt
gwarantuje komfort
Intuicyjna klawiatura decyduje o niezwykle
prostej obsłudze podkaszarek akumulatorowych

PODKASZARKI TEN AKCENT KOŃCOWY

Dzięki funkcji Tap-n-Go, żyłka wysuwana jest
automatycznie po przyciśnięciu głowicy żyłkowej
do podłoża, co ułatwia pracę

Nasze niezawodne podkaszarki o dużej mocy stanowią doskonały wybór, gdy
krawędzie trawnika wymagają tego akcentu końcowego – wyrównania lub gdy
trzeba dotrzeć w jedno z trudniej dostępnych miejsc. Wszystkie maszyny są
proste w obsłudze i powstały z myślą o jak najszybszym i najłatwiejszym
wykonaniu pracy.

Uchwyt jest amortyzowany i regulowany,
co daje większy komfort pracy

Bateria litowo-jonowa zapewnia długotrwałą
moc i najwyższą wydajność

Dobrze wyważona konstrukcja
zapewnia łatwość i komfort pracy

Profesjonalny filtr powietrza
zapewnia długi czas pracy i
bezawaryjne użytkowanie

Osłona przystawki tnącej typu Combi może być użyta
zarówno z nożem do trawy, jak i z głowicą żyłkową,
umożliwiając szybką zmianę rodzaju pracy

WYKASZARKA TRUDNIEJSZA PRACA WYKONANA
BEZ TRUDU
Mocne lecz nadspodziewanie lekkie, niezwykle wytrzymałe, a przy tym proste i
wygodne w obsłudze. Tak właśnie scharakteryzować można nasze wykaszarki.
Wszystkie maszyny przeznaczone są do długotrwałej, wymagającej pracy przy
wycinaniu wysokiej i gęstej trawy, krzewów, a nawet mniejszych drzewek.
Wysoko umieszczony uchwyt pozostawia więcej miejsca na
nogi podczas pracy na zboczach, co zwiększa jej efektywność

Silnik o dużej mocy łatwo się
uruchamia, zapewniając znakomitą
wydajność
Nie wszystkie przedstawione funkcje
występują w każdym modelu.

OPTYMALNY OSPRZĘT TNĄCY DLA
OPTYMALNYCH EFEKTÓW PRACY
Wykaszanie trawy czy praca wycinarką stają się o wiele prostsze, jeżeli w
maszynie Husqvarna zastosujemy odpowiedni osprzęt tnący. Husqvarna
oferuje szeroki wybór przetestowanych żyłek do wykaszarek, noży oraz
tarcz do trawy, nie tylko wysokiej jakości właściwej oryginalnemu osprzętowi,
ale zoptymalizowanych do pracy konkretną maszyną. Dalsze informacje
znaleźć można na stronach 81–83 lub u lokalnego dilera Husqvarna.
Więcej na husqvarna.pl

URUCHAMIANIE –
PROŚCIEJ SIĘ NIE DA
Seria wykaszarek i podkaszarek
Husqvarna 500 wyposażona jest w
intuicyjne sterowanie pompką paliwową
i ssaniem. Smart Start minimalizuje
wysiłek potrzebny do pociągnięcia linki
rozrusznika, a wyłącznik samoczynnie
powraca do położenia wyjściowego
(„ON”). Dzięki temu procedura rozruchu
działa niezawodnie.

WYCINARKI PROFESJONALNE NAPRAWDĘ
PRACOWICI POMOCNICY
Nasze wycinarki profesjonalne wykonają zadanie precyzyjnie, mimo trudnych
warunków pracy. Wszystkie maszyny są trwałe, proste w obsłudze i zawsze
pracują na najwyższych obrotach. Krótki i gładki wał z przekładnią zębatą
stożkową ustawioną pod kątem 24 stopni ułatwia nadawanie kierunku przy ścince
niewielkich drzew – nawet w gęstym lesie.
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PROFESJONALNA PRACA
W PEŁNYM ZAKRESIE
Wycinarki profesjonalne i wykaszarki przeznaczone do długotrwałego
intensywnego użytkowania. Spełniają wymagania zawodowych
pracowników leśnych i firm ogrodniczych. W fazie projektowania
firma Husqvarna kładzie nacisk na
optymalizację wydajności maszyn,
a zatem pracy.

HUSQVARNA 555FX
Nasz największy, najsilniejszy model do pracy
w lesie w pełnym wymiarze godzin łączy w sobie
dużą moc i znaczną oszczędność paliwa.
53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, szelki Balance XT™.
966 62 91-01

HUSQVARNA 530iPX
Do prac leśnych w pełnym wymiarze godzin lub
od czasu do czasu. Wysoka wydajność i mały
ciężar, bardzo niskie koszty pracy. Przy wykorzystaniu w charakterze wycinarki używać szelek
z akumulatorem plecakowym. Wodoszczelna
(IPX4).
Długość prowadnicy 25–30 cm. 3,1 kg bez
akumulatora. Prędkość piły łańcuchowej 20 m /s
Długość 180 cm. Maksymalny czas pracy dzięki
savE™.

HUSQVARNA 553RBX
Wysoko-wydajna wykaszarka spalinowa dla
wymagających użytkowników do pracy w pełnym
wymiarze godzin. Duża moc i praktyczny plecak.
50.6 /40.1 cm³, 2.3 /1.5 kW, 12.1 /11.9 kg.
X-Torq, rozrusznik autonomiczny i osłona Combi.
553RBX, 966 78 02-01

967 88 51-10
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 555RXT
Wykaszarka o dużej mocy, do wymagającej pracy
w pełnym zakresie godzin. Długi wał i przekładnia
ustawiona pod kątem 35° ułatwiają pracę
szerokimi ruchami.
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, szelki Balance XT™, regulowany
i wysoki uchwyt.
966 62 90-01

HUSQVARNA 545RXT / 545RX
Wykaszarki do pracy w pełnym zakresie godzin,
łączące wysoką wydajność z dużą łatwością
manewrowania.
45,7 cm³, 2,2/ 2,1 kW, 8,6/ 8,9 kg. X-Torq,
Low Vib, Smart Start, szelki Balance X™,
regulowany, wysoki uchwyt i osłona Combi.

HUSQVARNA 545FR
Wielozadaniowa, mocna maszyna, fabrycznie
wyposażona w głowicę żyłkową, nóż do trawy i
tarczę do drzewek. Do intensywnego usuwania
krzaków i chwastów.

545RXT, 967 17 67-01

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg. X-Torq, Low Vib,
Smart Start, szelki Balance X™, regulowany
uchwyt i osłona Combi.

545RX, 966 01 59-01

967 63 79-01

HUSQVARNA 543RS
Mocna i wszechstronna maszyna do wykaszania
gęstej trawy i chwastów, przeznaczona dla użyt
kowników, którzy oczekują solidnej, niezawodnej
i łatwej w użyciu wykaszarki. Wydajna z mocnym
silnikiem.
40.1/29.5 cm³, 2.3 /1.5 /1.0 kW, 7.4 / 7.1 kg.
X-Torq, autonomiczny rozrusznik,podwójne szelki
wytrzymałe sprzęgło, solidny system uchwytów i
osłona Combi.
543RS, 966 77 99-02

SPORADYCZNE UŻYCIE

HUSQVARNA 535RXT / 535RX
Wydajne kosy spalinowe do trudnych, profesjo
nalnych zadań. Mocne i zwrotne. 535RXT jest
wyposażona w szelki Balance X i System LowVib.
34.6 cm³, 1.6 kW, 6.7 / 6.1 kg. X-Torq, Low Vib,
Szelki Balance X ™ / Balance 35, regulowany
uchwyt, wysoki wspornik uchwytu i osłona Combi.

HUSQVARNA 525RX
Duża moc, obsługa bez wysiłku. Niezwykła
wydajność, minimalne obciążanie użytkownika.
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,9 kg. Demontowalny
rozrusznik, szelki Balance 35, regulowany,
wysoki uchwyt i osłona Combi.
966 77 68-01

535RXT, 966 62 89-01
535RX, 966 62 88-01

HUSQVARNA 520iRX
Wydajna i bardzo ergonomiczna wykaszarka z
głowicą żyłkową obracającą się w obie strony.
W komplecie nóż do cięcia wysokiej, gęstej trawy.
Wodoszczelna (IPX4).
3,8 kg bez akumulatora, średnica koszonego
obszaru: 40 cm. Maksymalny czas pracy dzięki
savE™. Wysoki wspornik uchwytu, głowica
żyłkowa T25B, nóż do trawy o trzech ostrzach
oraz szelki Balance 35 B.
967 91 62-02

HUSQVARNA 520iLX
Wydajna podkaszarka z uchwytem pętlowym
i z głowicą żyłkową obracającą się w obie strony.
Nóż metalowy dostępny osobno. Wodoszczelna
(IPX4).
3,0 kg bez akumulatora, średnica koszonego
obszaru: 40 cm. Ustawiana pozycja uchwytu,
maksymalny czas pracy dzięki savE™.
967 91 61-11

Lekkie wykaszarki do sporadycznego użytku, idealne dla posiadaczy własnego ogrodu. System
rozrusznika Smart Start, pompka
paliwa oraz wyłącznik powracający
samoczynnie do pozycji wyjściowej (gotowości do włączenia)
zapewniają bezproblemowe
uruchamianie. Maszyny Husqvarna
mają moc inteligentnych i
użytecznych funkcji.

HUSQVARNA 129R
Typowa wykaszarka do użytku przydomowego,.
Znajduje wszechstronne zastooswanie przy
wykaszaniu trawy i chwastów dzięki wyposażeniu
w głowicę żyłkową Tap-n-Go i metalowy nóż.
27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. Smart Start, wyłącznik
powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej
i osłona Combi.

HUSQVARNA 115iL
Lekka, wygodna i łatwa do uruchomienia podka
szarka do użytku przydomowego. Działa cicho
dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu. Sprawdza
się świetnie przy wykaszaniu krawędzi trawnika.

HUSQVARNA 128R
Lekka wykaszarka dająca się łatwo uruchomić,
idealna do użytku przydomowego. Poręczna
głowica żyłkowa Tap-n-Go. W komplecie nóż
do trawy.

3.4 kg bez akumulatora., szerokość cięcia 33 cm.
Teleskopowy wał, regulowany uchwyt i
maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 19 33-01

967 09 88-01, bez akumulatora i ładowarki

28 cm³, 0,8 kW, 5,0 kg. Smart Start, standardowe
szelki podwójne, wyłącznik powracający
samoczynnie do pozycji wyjściowej, regulowany
uchwyt i osłona Combi.

967 09 88-02, z QC80 i BLi10

952 71 57-52

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

PRACA OD CZASU
DO CZASU
Wykaszarki i podkaszarki dla
profesjonalistów i zwykłych
użytkowników poszukujących
profesjonalnych maszyn. Łączenie dużej wydajności z dobrym
wyważeniem i łatwością użytkowania to cechy wyróżniające
konstrukcje Husqvarna.

HUSQVARNA 336FR
Do użytku profesjonalnego i w gospodarstwie
rolnym. W komplecie głowica żyłkowa, nóż do
trawy i tarcza tnąca dla maksymalnej
wszechstronności.

HUSQVARNA 315iC

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,0 kg. X-Torq, szelki
Balance 35, regulowany uchwyt i osłona Combi.

2.85 kg bez akumulatora, szerokość cięcia 33 cm.
Regulowany uchwyt i maksymalny czas pracy
dzięki savE™.

966 60 47-01

Idealnie wyważona podkaszarka dla wymagających
użytkowników. Wysoka wydajność, ale niski
poziom hałasu: dzięki technologii litowo-jonowej.
Uchwyt pętelkowy i zakrzywiony wał.

967 91 59-11
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 122C
Lekkie podkaszarki z profilowanym wałem,
znakomite do użytku przydomowego. Łatwy
rozruch. Poręczna głowica żyłkowa Tap-n-Go.
21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Smart Start i wyłącznik
powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej.
966 77 97-01
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JEDNA MASZYNA
DO PIELĘGNACJI
CAŁEGO OGRODU

Wykaszarki wielofunkcyjne stanowią doskonały wybór, jeżeli zależy nam na inteligentnym i uniwersalnym
narzędziu pracy. Wystarczy uruchomić jedną maszynę – następnie można łatwo i szybko zmieniać
przystawki robocze, wykonując prace różnego typu przez cały rok. Maszyna wraz z przystawką jest
równie mocna i wydajna, co konwencjonalna podkaszarka, pilarka na wysięgniku, nożyce do żywopłotu
itp. Jedna maszyna wielofunkcyjna oznacza również oszczędność miejsca przy przechowywaniu,
a także mniejsze koszty i krótszy czas konserwacji i serwisu.

Dzięki funkcji Tap-n-Go, żyłka wysuwana jest
automatycznie po przyciśnięciu głowicy żyłkowej
do podłoża, co ułatwia pracę

Regulowany uchwyt pętlowy

Smart Start umożliwia szybszy rozruch

OSPRZĘT, KTÓRY PORADZI
SOBIE ZE WSZYSTKIM
Na początek należy wybrać maszynę najbardziej odpowiednią do
potrzeb – następnie można przebierać w ofercie osprzętu. Każda z
przystawek ma szybkozłącze, trwałą konstrukcję i, co najważniejsze,
wystarczająco dużą moc, by kosić gęstą trawę, wycinać krzewy czy
zgarniać wielkie sterty liści czy śmieci. A to tylko przykłady zadań,
z jakimi poradzą sobie te maszyny.

Podkaszarki LK mogą pracować z głowicą żyłkową i nożem
do trawy, a także z wieloma innymi przystawkami

Wykaszarka

Nożyce do żywopłotu

Krawędziarka

Pilarka na wysięgniku

Dmuchawa
Wertykulator
Szczotka
Glebogryzarka

Szczotka szczecinowa

BARDZO WYDAJNA PRACA – NA ZIEMI
I WYSOKO W GAŁĘZIACH
Tam, gdzie chodzi o moc, trwałość i wydajność, nie uznajemy kompromisów.
Dlatego nasze maszyny wielofunkcyjne są tak skonstruowane, by ich wydajność
nie różniła się od wydajności naszych maszyn konwencjonalnych. Oznacza
to możliwość wygodnej i wydajnej pracy pilarką na wysięgniku, a następnie
na przykład skutecznym i solidnym wertykulatorem.

NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ

URUCHAMIANIE JEDNEJ MASZYNY

Maszyna wraz z przystawką jest równie mocna i wydajna, co konwencjonalna
podkaszarka, pilarka na wysięgniku, nożyce do żywopłotu itp. Użytkownik
zyskuje niezawodnego pomocnika, dzięki któremu zawsze wykona
zaplanowaną pracę.

Wystarczy uruchomić i rozgrzać jedną maszynę – następnie można łatwo
i szybko zmieniać przystawki robocze, wykonując prace różnego typu
przez cały rok.
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PRZYSTAWKI

PODKASZARKA TA 850 / 24
W komplecie osłona typu Combi oraz głowica
żyłkowa T35 Tap-n-Go. Średnica wału 24 mm.
Pasuje do 525LK.
537 35 35-01

WYKASZARKA BCA 850/24
Wyposażona w osłonę typu Combi oraz nóż do
trawy Multi 255-4. W komplecie ogranicznik
J i szelki. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.
967 18 59-01

KRÓTKIE NOŻYCE HA 110
Krótkie nożyce do żywopłotu. Listwa tnąca 55 cm.
Długość wału 11 cm. Średnica wału 24 mm.
Pasują do 525LK.
537 19 66-05

DŁUGIE NOŻYCE HA 850
Długie nożyce do żywopłotu. Listwa tnąca 55 cm.
Długość wału 85 cm. Średnica wału 24 mm.
Pasują do 525LK.
537 19 66-06

PILARKA NA WYSIĘGNIKU PAX 1100
Przystawka z pilarką na wysięgniku do
wykaszarek wielofunkcyjnych. Większy zasięg
tam, gdzie jest potrzebny. Przecina gałęzie o
średnicy do 15 cm. Pasuje do 524LK, 525LK,
535LK, 535FBX.
967 68 83-01

PILARKA NA WYSIĘGNIKU PAX 730
Przystawka z pilarką na krótkim wysięgniku do
wykaszarek wielofunkcyjnych. Większy zasięg
tam, gdzie jest potrzebny. Przecina gałęzie o
średnicy do 15 cm. Pasuje do 524LK, 525LK,
535LK, 535FBX.
967 68 82-01

PILARKA NA WYSIĘGNIKU PA 1100
Większy zasięg tam, gdzie jest potrzebny.
Przecina gałęzie o średnicy do około 15 cm.
Długość 110 cm. Średnica wału 24 mm.
Pasuje do 525LK.
537 18 33-23

KRAWĘDZIARKA ESA / ECA 850
Zapewnia trawnikom, ścieżkom i rabatom bardziej
estetyczny wygląd. Średnica wału 24 mm. Pasuje
do 525LK.
ESA 850, prosty wał, do modeli 535LK, 525LK
oraz 524LK, 967 92 56-01
ECA 850, profilowany wał, do modeli 535LK,
525LK oraz 524LK, 967 92 55-01

GLEBOGRYZARKA CA 230
Idealny do delikatnych rabat kwiatowych i
obszarów wokół drzew. Średnica wału 24 mm.
Pasuje do 525LK.
967 29 42-01
Szersze zęby, 579 44 35-01

WERTYKULATOR DT 600
Usuwa mech, aby zapewnić zdrowszy trawnik.
Szerokość 60 cm. Średnica wału 24 mm. Pasuje
do 525LK.
967 29 69-01

SZCZOTKA SZCZECINOWA BR 600
Mocna szczotka usuwająca zanieczyszczenia ze
ścieżek, podjazdów, a nawet z głębokich bruzd.
Osłona w komplecie. Szerokość 60 cm. Średnica
wału 24 mm. Pasuje do 525LK.
967 29 67-01

SZCZOTKA SR 600-2
Bardzo wydajna gumowa szczotka zmiatająca
piasek i żwir ze ścieżek, podjazdów i trawników.
Osłona w komplecie. Szerokość 60 cm. Średnica
wału 24 mm. Pasuje do 525LK.
967 29 44-01

PRZEDŁUŻENIE EX 780
Przedłużenie wału zapewniające mu zasięg
zwiększony o niemal 80 cm. Średnica wału
24 mm. Pasuje do 525LK.
967 29 71-01

ZESTAW OGRANICZNIKA J
Dostosowuje urządzenia z uchwytem pętlowym
do pracy nożem.

NOWOŚĆ

PROFESJONALNA PRACA
W PEŁNYM ZAKRESIE
Solidne maszyny przeznaczone
do częstego użytkowania przez
profesjonalistów. Znakomita
wydajność i wyważenie, dzięki
czemu możliwe jest wykonanie
dużej ilości pracy przy minimalnym
wysiłku użytkownika. Konstrukcja
maszyny Husqvarna zawsze tworzona jest z myślą o ułatwieniu
użytkownikowi maksymalnego
wykorzystania czasu pracy, ze
znakomitym efektem.

DMUCHAWA BA 101
Dmuchawa o dużej mocy, oczyszczająca ścieżki
i podjazdy z liści, śmieci i ścinków trawy. Średnica
wału 24 mm. Pasuje do 525LK.
967 28 64-01
HUSQVARNA 525LK
Lekka podkaszarka do profesjonalnego, intensywnego użytku. Współpracuje
z wieloma elementami osprzętu, wykonując różnorodne prace. X-Torq
zwiększa moc. Uchwyt pętlowy.
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, demontowalny rozrusznik,
wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej, wygodne
uchwyty, zatrzaskowe mocowanie osprzętu i osłona Combi.
967 14 83-02

TARCZA DO CHWASTÓW
Przystawka do usuwania chwastów i trawy na
krawędziach chodników i ścieżek. Ogranicza
ryzyko rozrzucania kamyków i śmieci. Średnica
wału 24 mm.
RA 850 pasuje do 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.
967 90 85-01
RA-V pasuje do wykaszarek z serii 524/525.
967 90 86-01

537 04 85-01
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SYNTETYCZNY OLEJ HUSQVARNA XP®
DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Syntetyczny, ulegający biodegradacji
olej do dwusuwów jest przeznaczony
do intensywnej pracy z dużym
obciążeniem, na wysokich obrotach
silnika. Oznaczenie VEF.
0,1 l, 578 18 03-03
1 l z dozownikiem, 578 03 70-03
4 l, 578 03 71-03

Elastyczna konstrukcja na ramionach
i możliwość indywidualnej regulacji
wysokości. Szeroki, wentylowany stelaż
na plecy.

OLEJE HUSQVARNA ZAPEWNIAJĄ
PIERWSZORZĘDNĄ WYDAJNOŚĆ

OPTYMALNE
ROZKŁADANIE
CIĘŻARU

Oleje Husqvarna dostosowano do wymogów naszych silników.
Mogą też Państwo liczyć na szeroki wybór olejów, dostosowanych
do wszelkich wymagań. Stosujemy połączenie olejów
syntetycznych i wysoko rafinowanych olejów mineralnych
ze specjalnie opracowanymi dodatkami, dzięki którym oleje
zapewniają doskonałe smarowanie, ochronę przed zatarciem
i czystsze silniki. Oleje Husqvarna do silników dwusuwowych
spełniające nasze surowe wymagania oznaczono skrótem VEF
– Verified Engine Formula (sprawdzona formuła do silnika).

Przeniesienie ciężaru z ramion
na biodra.

Regulacja pod i nad klatką piersiową
sprawia, że szelki mogą nosić zarówno
mężczyźni, jak i kobiety.

Podczas wielogodzinnej pracy ciężką maszyną jakość i konstrukcja szelek może zdecydowanie poprawić
lub całkowicie zepsuć dzień. Dobre szelki muszą spełniać różnorodne wymagania, wynikające z budowy
użytkownika i rodzaju używanej przez niego maszyny. Pełna oferta ergonomicznych szelek Husqvarna
uwzględnia wszystkie te aspekty.

OLEJ HUSQVARNA HP
DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Opracowany tak, by działać dobrze
z benzyną niskiej jakości. Oznaczenie
VEF.
0,1 l, 587 80 85-01
1 l z dozownikiem, 587 80 85-11
1 l standard, 587 80 85-10
4 l, 587 80 85-20
SMAR HUSQVARNA ECO
Do przekładni kątowych
wykaszarek. Sprawdzony smar,
który smaruje przekładnie,
absorbując siły osiowe. Przyjazny
dla środowiska. Ulega biodegradacji.
100 g, 503 97 64-01

OLEJ HUSQVARNA LS+
DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Olej półsyntetyczny daje ochronę
przed zatarciem, zarówno w
przypadku zbyt ubogiej mieszanki,
jak i zakleszczania się tłoka ze
względu na nagar. Oznaczenie VEF.
0,1 l, 578 18 03-02
1 l z dozownikiem, 578 03 70-02
4 l, 578 03 71-02

SMAROWNICA HUSQVARNA
Do smarowania łożyska końcówki
prowadnicy i łożyska igiełkowego
sprzęgła. Nie zawiera smaru.
501 91 14-01

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ
DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU
DOBRANIU GŁOWICY ŻYŁKOWEJ,
ŻYŁKI LUB NOŻA
Nasze głowice żyłkowe, żyłki i noże są czymś więcej, niż tylko
narzędziami do cięcia. Ich wyjątkowa konstrukcja, użyte
wysokiej jakości tworzywa oraz przyjazne technologie
oznaczają optymalne działanie, wydajność oraz
bezpieczeństwo pracy. Więcej na husqvarna.pl

TARCZE DO DRZEWEK
Stworzone w ścisłej współpracy z
profesjonalistami pracującymi
wycinarką. Niemające sobie równych
połączenie maksymalnej wydajności i
niskiego poziomu drgań. Dostępne z
22 lub 24 zębami.

TARCZE DO TRAWY
Do gęstej, dzikiej trawy, ale
nie do zdrewniałych łodyg. Trawa
układa się w równych pokosach.
Dostępne z 4 lub 8 zębami.

NOŻE DO TRAWY
Do gęstej, dzikiej trawy, jednak nie do
zdrewniałych łodyg. Dostępne z 4, 3
lub 2 zębami.

NOWOŚĆ

1

BEZPIECZNA PRACA,
PIERWSZORZĘDNE
EFEKTY
Pracując wykaszarką lub podkaszarką,
należy mieć na sobie okulary ochronne i
osłonę twarzy, a także ochronniki słuchu.
Nie wolno także zapominać o rękawicach,
spodniach ochronnych czy obuwiu. Nasza
kompletna oferta osprzętu tnącego zapewni
efekty pracy, z których będą Państwo dumni.
Więcej na stronie 112.

2

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Nowoczesne szelki z kilkoma praktycznymi funkcjami, takimi jak
regulacja zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn oraz obrotowa
konstrukcja na ramionach. Zapewniają doskonałe rozłożenie
ciężaru pomiędzy ramiona, klatkę piersiową i plecy. Ponadto, szelki
te przenoszą część ciężaru z ramion na biodra.
578 44 98-01
2. HUSQVARNA BALANCE X™/ BALANCE XB
Zapewniają duże odciążenie górnej części ciała i ramion, dzięki
doskonałemu rozłożeniu ciężaru między ramiona, klatkę piersiową
i plecy, a także przeniesienie części ciężaru z ramion na biodra.
Balance XB wyposażono w zaczep do futerału na akumulator,
dzięki któremu możesz zabrać ze sobą dodatkowy akumulator.
Balance X™, 578 44 97-01
Balance XB, 597 46 93-01
3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Do użytku z maszynami na wysięgniku. Szelki Balance Flex™ mają
zwiększoną siłę nośną. Ergonomiczne, mocowane za pomocą
otwartych haków, co stanowi ułatwienie dla użytkownika.
578 44 99-01
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4. HUSQVARNA BALANCE 55 I 35
Ergonomiczne szelki, optymalnie rozkładające obciążenie na
ramiona, klatkę piersiową i plecy użytkownika. Szelki Balance 35B
zaprojektowano z myślą o naszych podkaszarkach i dmuchawach
akumulatorowych.
Balance 55, 537 27 57-01
Balance 35, 537 27 57-02
Balance 35B, 537 27 57-05
5. HUSQVARNA STANDARD
Zaprojektowane do lekkich wykaszarek. Regulowane, wyściełane
pasy na ramiona. Możliwość szybkiego i skutecznego odłączenia
urządzenia na wysokości klatki piersiowej.
537 21 63-01

GŁOWICE ŻYŁKOWE
AUTOMATYCZNE,
25 –55 CM³
Żyłka wysuwa się automatycznie, gdy jest zbyt krótka. Jej
długość jest automatycznie
dostosowywana, umożliwiając
osiągnięcie najwyższej wydajności pracy.
Superauto II, 578 44 71-01

NOWOŚĆ

ŻYŁKA CORECUT
Profesjonalna żyłka do wykaszarki o okrągłym profilu.
Idealne połączenie oszczędności energii i wydajnej pracy.
Tworzywo Dual Pro Polymer z
giętkim środkiem i wytrzymałą
nieulegającą zgrzewaniu
powierzchnią o dużej trwałości.
Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.

GŁOWICE ŻYŁKOWE
PÓŁAUTOMATYCZNE,
25 –55 CM³
Funkcja Tap-n-Go automatycznie wysuwa żyłkę po przyciśnięciu głowicy do ziemi.
Wersje X są bardzo trwałe
dzięki przyciskowi Tap-n-Go z
łożyskiem kulkowym. Model
T35 Universal posiada zestaw
łączników umożliwiający stosowanie tej głowicy z większością podkaszarek.

GŁOWICE ŻYŁKOWE RĘCZNE,
25 –55 CM³
Żyłka jest wysuwana ręcznie
przez użytkownika poprzez
wciśnięcie przycisku i pociągnięcie za żyłkę.
S35 M10, 578 44 74-01
S35 M12, 578 44 76-01
Trimmy S II, 578 44 78-01

GŁOWICA TRI–CUT
Wyjątkowa konstrukcja z plastikowymi nożami zamiast żyłki, do wykaszania trawy na
terenie kamienistym i nierównym. Posiada również dobrze
widoczne, wymienne ostrza
wykonane z tworzywa sztucznego, dzięki czemu można ją
bezpiecznie stosować wokół
drzew i krzewów.
Tri-Cut M10, 578 44 91-01
Tri-Cut M12, 578 44 93-01

GŁOWICA ŻYŁKOWA
ErgoFeed™
Do wykaszarek akumulatorowych z funkcją ErgoFeed™.
Żyłkę uzupełnia się, przyciskając przycisk na uchwycie.
Głowica żyłkowa ErgoFeed™
skonstruowana została przy
użyciu minimalnej liczby części mechanicznych, dzięki
czemu jest bardzo trwała i
wytrzymała.

GŁOWICA ŻYŁKOWA ZE
STOPU
Niezawodna i wytrzymała, z
szybkim i prostym systemem
wymiany żyłki. Wymaga niewielkiej liczby prac konserwacyjnych, a dzięki małej wysokości cięcia, zapewnia
schludny wygląd trawnika.
578 44 82-01

ŻYŁKA BioX
Ekologiczna żyłka o wydajności
porównywalnej do standardowych żyłek nylonowych.
Biodegradacja następuje w ciągu 7-20 lat. Wzór „whisper”
zapewnia cichszą pracę, na
potrzeby osiedli mieszkaniowych. Pasuje do wszystkich
standardowych głowic
żyłkowych.

ŻYŁKA OPTI PENTA
Wszechstronna żyłka do
wykaszarki o pięciokątnym
profilu. Idealne połączenie
oszczędności energii i wydajnej pracy do wielu zastosowań. Pasuje do wszystkich
standardowych głowic
żyłkowych.

ŻYŁKA OPTI QUADRA
Wszechstronna żyłka do
wykaszarki o kwadratowym
profilu. Ostre krawędzie
zapewniają bardzo skuteczne
cięcie, szczególnie grubej/
gęstej trawy. Pasuje do
wszystkich standardowych
głowic żyłkowych.

ŻYŁKA OPTI ROUND
Wszechstronna żyłka do
wykaszarki o okrągłym profilu.
Zapewnia wydajne cięcie i jest
odporna na zużycie w szeregu
zastosowań. Pasuje do
wszystkich standardowych
głowic żyłkowych.

NOWOŚĆ

ŻYŁKA WHISPER TWIST
Profesjonalna żyłka o skręconym profilu, tworzącym aerodynamiczny kształt obniżający hałas i drgania. Tworzywo
Pro Polymer zapewnia optymalną wydajność. Pasuje do
wszystkich standardowych
głowic żyłkowych.
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WYKAZ URZĄDZEŃ TNĄCYCH
MODEL

WYKAZ URZĄDZEŃ TNĄCYCH
TRAWA

555FXT/555FX

A6

545FXT/545FX

A3

+
+

TRAWA
12

13

14

12

14

16

A5

+

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ

A4

B2

553RS/543RS/153R

A4

B2

545RXT/545RX/545FR

A2

B4

543RBK

10

535iRXT

A11

535iRX/ 535iFR

A11

520iRX

A7

520iLX

A7

535RXT/535RX/336FR/135R

12

+
+
+

10

11

12

14

16

B2

9

10

11

12

14

16

B2

12

13

14

16

10

11

A4

B2

535RJ

A4

B2

525RXT/525RX/533RS/524R

A1

B1

525RJX

A1

B1

525LX

A1

B1

+
+
+
+
+
+

A1

B1

535LK

B1

325iLK

A12

+
+

336RK

A4

B2

315iC

A9

+

233RJ

A1

129R/129RJ

B5

129LK

B5

129L

B5

129C

A8

122LK

B3

115iL

A10

503 95 43-01

A3

537 29 73-01

A4

537 34 94-03

A5

544 10 74-02

A6

502 46 50-01

A7

577 01 83-03

A8

580 44 66-10

A9

577 96 51-01

A10 585 33 92-01
A11 590 88 01-01
A12 590 88 01-01

OSŁONY TYPU COMBI
B1

588 11 79-01

B2

537 33 16-01

B3

545 03 09-01

B4

544 46 43-01

B5

580 44 66-06

C1
B2

11

525LK/524LK

C3

14

9

10

A2

C2

16

13

+
+
+
+

A1

+

E2

E3

E2

E3

+
+

4

5

6

D3

3

4

6

D3

5

6

1

555RXT

588 54 37-01

C2

+
+

9

535FBX

OSŁONY GŁOWIC

C3

DRZEWKA I ZAROŚLA

B1

+
+
+
+
+
+

+
+

C1

16
11

10

12

C4
C4

17

2

17

F4
10

11

12

14

9

10

11

12

16

3

5

6

7

8

15

1

3

6

7

8

15

1

3

6

7

8

15

8

B2

16

B2

3

6

7

3

6

7

8

1

3

6

7

+

9

10

11

12

14

16

1

3

5

6

7

15

15

15

E2

E3

+

E4

+
+

3

4

6

7

3

4

6

7

+

3

4

E4

B4

+

E2

E3

6

11

13

19

9

+
+
+

4

22

B1
B1

22

B2

+
+

+
+

E4
E4

+

E4

+

2

3

4

+
+

TERENY UTWARDZONE

8

D4

8

D4

6

D6

+

9

D2

+

8

+
+

8

7

19

+
+

9
9

20

6

2

3

4

6

D5

2

3

4

6

D5

2

3

4

6

D5

+

8

2

3

4

1

2

3

D1

+

8

8

3
+

2

+
+
+
+

3
E4
E4
E1
E1

+
+
+
+

2

F1

2

3

4

8

16

17

18

21

14

1

5

6

7

13

15

19

20

2

3

4

16

17

18

14

1

5

6

7

13

15

19

20

2

3

16

17

18

21

14

1

6

19

20

13

15

1

5

6

7

13

15

5

6

7

13

15

11

10

B2

+

E4

+

2

3

5

6

12

17

+

B1

3

B5

3

2

3

8

16

17

18

2

3

8

16

17

18

+
+

E1
E1

+
+

2

3

2

14

3
2
3
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OSŁONY NOŻY DO TRAWY
C1

537 28 85-01

C2

537 29 74-01

C3

502 46 49-01

C4

590 88 00-01

OSŁONY TARCZ
D1

537 29 95-01

D2

537 31 09-02

200 mm
(zawiera adapter)
200 mm
(zawiera adapter)

D3

502 30 36-01

D4

574 50 67-02

D5

501 32 04-02

D6

502 43 55-01

200 mm

225 mm

200 mm
(zawiera adapter)

OSŁONY NOŻY
E1

503 89 01-01

E2

503 90 18-02

ZESTAWY
F1

OSPRZĘT TNĄCY

537 04 85-01
Zawiera

B1

E1

2

(20 mm/1")

E3

502 15 70-02

E4

503 89 01-02

M12 (20 mm/1") Ballbearing

F2

952 71 56-16
Zawiera

E1

2

M12

F3

544 24 96-01
Zawiera

B2

E4

225 mm
(zawiera adapter)

F4

Zestaw do tarczy

2

1

578 44 82-01

2

578 44 60-01

PRZYSTAWKI
(Ręczna)

Alloy
(Półautomatyczna)

T25 (R)

3

578 44 61-01

4

578 44 59-01

5

578 44 74-01

6

578 44 63-01

7

578 44 65-01

8

578 44 71-01

(Półautomatyczna)

T25
(Półautomatyczna)

T25C (R)
(Ręczna)

S35 M10
(Półautomatyczna)

T35 M10
(Półautomatyczna)

T35X M10

Superauto II
M10 (1")

9

578 44 76-01

10

578 44 64-01

(Ręczna)

S35 M12

T35 M12

(Półautomatyczna)

11

578 44 66-01

12

578 44 68-01

T35X M12
(Półautomatyczna)

T45X M12

13

578 44 70-01

14

578 44 78-01

15

578 44 91-01

16

578 44 93-01

17

579 29 40-03

18

589 87 32-01

19

(Półautomatyczna)

(Półautomatyczna)

T55X M12
(Ręczna)

SII M12

TriCut M10

TriCut M12
(Półautomatyczna)

T25B M10
(Półautomatyczna)

T25B M8

594 72 70-01
E35B

(ErgoFeed™)

1

578 44 40-01

2

578 44 37-01

Grass 255-8 (1")

Grass 255-4 (1")

3

578 44 49-01

4

578 44 47-01

5

578 44 44-01

6

578 44 45-01

7

578 44 51-01

8

578 44 25-01

9

Multi 255-3 (1")

Multi 275-4 (1")

Multi 350-3 (1")

Multi 300-3 (1")

Multi 330-2 (1")

Scarlett 200-22 (1")

578 44 27-01
Scarlett 225-24 (1")

1

537 18 33-23

2

967 29 44-01

PA 1100
        
SR 600-2

12

967 02 69-01

13

967 28 64-01

      
3

967 90 85-01

4

967 90 86-01

5

537 19 66-05    (Articulated)

CSA 850-28
        
BA 101

       
14

967 18 59-01

15

967 29 67-01

HA 110       

16

967 29 69-01

6

537 19 66-06    (Articulated)

17

967 29 42-01

7

967 29 71-01

8

537 35 35-01

ESA 850
         
ECA 850
         

HA 850
         
EX 780
       
TA 850

967 30 08-01

10

967 11 31-01

11

967 02 67-01

TA 1100
        
GTA 850-28
        
BCA 850-28
        

BR 600
       
DT 600
       
CA 230

          
18

579 44 35-01
zestaw noży
do CA 230      

19

967 68 82-01

20

967 68 30-01

21

967 90 85-01

22

967 90 86-01

       
9

BCA 850-24
        

PAX730
        
PAX1100
        
RA 850
        
RA-V
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NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
SOLIDNA KONSTRUKCJA
Czy będą to nożyce do żywopłotu akumulatorowe, czy
spalinowe, solidna konstrukcja zapewni im dużą trwałość
użytkową i ułatwi wykonanie nawet najtrudniejszych zadań.

MNIEJ SZKODZĄ

OSTRE
NARZĘDZIA,
ABY ŻYWOPŁOT
BYŁ W DOBREJ
FORMIE
Żywopłot, aby był piękny, potrzebuje czasu i pielęgnacji. Ładnie utrzymany, zapewni
właścicielowi prywatność, jednocześnie nadając ogrodowi strukturę i ładną wizualnie formę.
Różne żywopłoty wymagają różnych narzędzi, co należy wziąć pod uwagę podczas zakupu
nożyc do żywopłotu. Wszystkie nożyce Husqvarna są mocne, precyzyjne i wydajne, tak by
efekt pracy zawsze był znakomity. Te maszyny tworzono z myślą o ułatwieniu Ci pracy.

Nasze akumulatorowe nożyce do żywopłotu nie wytwarzają
spalin, natomiast nowoczesna technologia silników maszyn
spalinowych pomaga ograniczać emisję szkodliwych
substancji i zmniejsza zużycie paliwa.

CICHA PRACA
Akumulatory lub technologia cichego silnika oraz specjalna
konstrukcja sprawiają, że nasze nożyce są ciche i proste w
użyciu. Jest to niezwykle ważne dla osób mieszkających na
osiedlach mieszkaniowych.

BARDZIEJ PŁYNNY ROZRUCH
Silnik i rozrusznik zostały skonstruowane tak, aby maszynę
można było uruchomić szybko, przy minimalnym wysiłku
użytkownika, który od razu może zabrać się do pracy.

NISKI POZIOM DRGAŃ
Nasze silniki spalinowe wyposażono w skuteczne amortyzatory
tłumiące drgania, natomiast wszystkie maszyny akumulatorowe
wytwarzają znacznie mniej drgań, co jest korzystne dla ramion
i dłoni użytkowników.

DODATKOWY ZASIĘG
Poza maszynami o standardowej długości oferujemy
dobrze wyważone i mocne nożyce wydłużone. Ułatwiają
one przycinanie obszarów znajdujących się wysoko lub
bardzo nisko.
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NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Regulacja
ustawienia listwy
tnącej

WYDŁUŻONE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
SIĘGAJ, GDZIE INNI NIE SIĘGNĄ

Miejsca trudno dostępne

Łączone przegubowo, wydłużone nożyce do żywopłotu sprawdzają się,
kiedy musimy docierać w miejsca trudno dostępne bez utraty wydajności
pracy. Są bardzo wygodne w obsłudze, łatwo się je uruchamia, nadają się
zarówno do wysokich, jak i niskich żywopłotów, a dzięki składanej listwie
tnącej model HE4 można łatwo przechowywać i przewozić.

Łatwość obsługi

Wysokie i niskie żywopłoty
Łatwość przechowywania

PROFESJONALNA PRACA
W PEŁNYM ZAKRESIE
Profesjonalne nożyce do żywopłotu
wyposażone w ekonomiczne silniki
o dużej mocy. Wersja z uchwytem
mocowanym na stałe umożliwia
wykonywanie szerszych ruchów
dla zwiększenia wydajności,
podczas gdy wersje z regulowanym
uchwytem tylnym ułatwiają cięcie
w pionie.

HUSQVARNA 522HDR75X
Mocne dwustronne nożyce do żywopłotu z listwą
tnącą o długości 70/60 cm. Wielopozycyjny
uchwyt i niska waga, wysoko wydajne
profesjonalne ostrza i otwarta osłona tarczy.

HUSQVARNA 522HD60X
Nożyce o dużej mocy z dwustronną listwą tnącą
60 cm do kształtowania żywopłotów. Obrotowy
tylny uchwyt i mały ciężar, wydajne listwy tnące i
otwarta tarcza osłaniająca.

HUSQVARNA 522HS75X
Dobrze wyważone nożyce o dużej mocy z
dwustronną listwą tnącą 75 cm do grubych gałęzi
i kształtowania żywopłotu. Lekkie i wydajne listwy
tnące, praktyczna osłona zbierająca liście.

21.7 cm³, 0.6 kW, listwa tnąca 75/60 cm,
5.2 / 5 kg. Demontowalny rozrusznik, Low Vib i
wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji
wyjściowej

21,7 cm³, 0,6 kW, listwa tnąca 60 cm, 4,9 kg.
Demontowalny rozrusznik, Low Vib i wyłącznik
powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej.

21,7 cm³, 0,6 kW, listwa tnąca 75 cm, 5,0 kg.
Demontowalny rozrusznik, Low Vib i wyłącznik
powracający automatycznie do pozycji
wyjściowej.

967 65 87-01

967 65 92-01

967 65 84-01

NOWOŚĆ
Zdalne ustawianie
listwy tnącej
Wygodne uchwyty

DWUSTRONNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
MOŻLIWOŚĆ CIĘCIA POD DOWOLNYM KĄTEM

Kształtowanie żywopłotów

Nożyce dwustronne przeznaczone są do kształtowania żywopłotów.
Zapewniają sprawne działanie i komfort pracy dzięki takim funkcjom
jak Smart Start i LowVib, i regulowany tylny uchwyt.

Znakomita wydajność

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60
Bardzo ciche, ale niezwykle skuteczne
akumulatorowe nożyce do żywopłotu,
charakteryzujące się znakomitą ergonomią.
Dwustronna listwa tnąca 70/60 cm i wygodny
obrotowy uchwyt. Brak bezpośredniej emisji
zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań
przekładają się na doskonałe warunki pracy.
Wodoszczelna (IPX4).

Szybkie uruchamianie
Regulowany tylny uchwyt

3,9/3,8 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min,
listwa tnąca 70/60 cm. Obrotowy tylny uchwyt i
maksymalny czas pracy dzięki savE™.
520iHD70, 967 91 57-02

HUSQVARNA 520iHT4
Akumulatorowe nożyce na wysięgniku o
wyjątkowej konstrukcji i zasięgu 4,5 m.
Regulowana listwa tnąca umożliwia wygodną
pracę. Brak bezpośredniej emisji i cicha praca
umożliwiają użycie w miejscach, w których hałas
jest niewskazany.
5,3 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa
tnąca 55 cm. Tryb transportowy i maksymalny
czas pracy dzięki savE™.
967 97 12-01
Bez akumulatora i ładowarki

520iHD60, 967 91 56-02
Bez akumulatora i ładowarki

Regulowany tylny uchwyt

Listwa tnąca do grubych gałęzi

Długie ostrze tnące

Szerokie żywopłoty
Precyzyjne cięcie
Komfortowa praca

JEDNOSTRONNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
PROSTE CIĘCIE JEDNYM RUCHEM

Osłona zbierająca liście

PRACA OD CZASU
DO CZASU
Do pracy w niepełnym wymiarze
godzin polecamy nożyce do
żywopłotu na wysięgniku, łączące
dużą moc z niewielkim ciężarem.
Można nimi kształtować i pielęgnować własny ogród, ciesząc
się imponującymi efektami przy minimalnym wysiłku.

Nożyce jednostronne mogą mieć długie listwy tnące, nie tracąc przy
tym optymalnego wyważenia, co ułatwia precyzyjne cięcie w linii prostej.
Osłona wychwytuje liście i gałązki, oszczędzając czas i siły użytkownika.

HUSQVARNA 325HE4
Nożyce do żywopłotu o dalekim zasięgu, dla
użytkowników pracujących regularnie, którym
zależy na małym ciężarze i dużej ergonomii.
Zdalne ustawianie listwy tnącej i łatwe
uruchamianie.
25,4 cm³, 1 kW, listwa tnąca 55 cm, 6,4 kg.
Demontowalny rozrusznik, X-Torq, zdalnie
sterowana i regulowana listwa tnąca.

HUSQVARNA 325HE3
Wydłużone nożyce do żywopłotu dla użytkowników
pracujących nimi regularnie, którym zależy
na małym ciężarze i dużej ergonomii. Zdalne
ustawianie listwy tnącej i łatwe uruchamianie.
25,4 cm³, 1 kW, listwa tnąca 55 cm, 6,35 kg.
Demontowalny rozrusznik, X-Torq, zdalnie
sterowana i regulowana listwa tnąca.
966 78 76-01

966 78 77-01

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

DLACZEGO MAM WYBRAĆ
NOŻYCE AKUMULATOROWE?
Niski poziom hałasu. Bezemisyjna praca silnika. Niski poziom drgań. Idealne
wyważenie. Wysokie osiągi. Oto cechy doskonałych nożyc do żywopłotu.
Właśnie takie są nożyce do żywopłotu Husqvarna z serii akumulatorowej.
Oznacza to, że użytkownik ma do dyspozycji lekką, znakomicie wyważoną
maszynę, którą pracuje się wygodnie nawet przez wiele godzin. Dodatkowo,
konserwacja maszyny akumulatorowej jest o wiele prostsza niż maszyny
spalinowej. Pojemność akumulatora plecakowego Husqvarna jest
nawet sześć razy większa niż pojemność standardowego akumulatora
Husqvarna, dzięki czemu nie wymaga on ładowania przed końcem
dnia pracy. Więcej na stronie 10.

SPORADYCZNE UŻYCIE
Nożyce do żywopłotu Husqvarna
przeznaczone do sporadycznego
użytku własnego, mające funkcje
ułatwiające pracę, takie jak Smart
Start i obrotowy tylny uchwyt.
Lekkie, ciche i proste w obsłudze.

HUSQVARNA 122HD60
Ciche, lekkie nożyce do żywopłotu do użytku
przydomowego, z takimi udogodnieniami jak
regulowany tylny uchwyt i Smart Start.
21,7 cm³, 0,6 kW, listwa tnąca 60 cm, 4,9 kg.
Smart Start, wyłącznik powracający samoczynnie
do pozycji wyjściowej, cichy silnik, LowVib
i regulowany tylny uchwyt.
966 53 24-01

HUSQVARNA 115iHD45
Nożyce znakomite do żywopłotów małych i
średniej wielkości. Proste w obsłudze, lekkie, o
bardzo obniżonym poziomie hałasu dzięki
technologii litowo-jonowej.
3,2 kg bez akumulatora, 3000 cięć na min., listwa
tnąca 45 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.
967 09 83-01, bez akumulatora i ładowarki
967 09 83-02, w komplecie QC80 i BLi10

HUSQVARNA 520iHE3
Bardzo wydajne nożyce do żywopłotu na
wysięgniku o zasięgu do 3,5 m. Wygodna
regulacja ustawienia głowicy tnącej oraz tryb
ekonomiczny savE™. Brak bezpośredniej emisji
zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań
przekładają się na doskonałe warunki pracy.
Wodoszczelna (IPX4).
4,15 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min,
listwa tnąca 55 cm. 967 91 58-11
Bez akumulatora i ładowarki
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DMUCHAWY

DMUCHAWY

CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
DUŻA MOC
Dmuchawy Husqvarna, niezależnie od typu napędu, mają
wysokowydajne silniki o optymalnej mocy. Model 580BTS
wytwarza strumień powietrza o imponującej sile 40N,
natomiast dmuchawa akumulatorowa 550iBTX – o sile 21N.

NISKI POZIOM HAŁASU
Nasze dmuchawy akumulatorowe są bardzo ciche. Daje to
komfort pracy i nie zakłóca spokoju innym w takim stopniu,
w jakim robią to maszyny z silnikiem spalinowym. Dzięki temu
nadają się znakomicie do użycia na osiedlach mieszkaniowych.

MYŚLISZ, ŻE TO
CIĘŻKA PRACA?
ROZWIEJEMY
WĄTPLIWOŚCI
Liście, słoma, trawa, pajęczyny, piasek, żwir — to wszystko można bez trudu sprzątnąć.
Dmuchawy Husqvarna opracowano z myślą o Kliencie, dlatego są wydajne, a ich obsługa
jest tak prosta. Niezależnie od ilości pracy, możemy być pewni, że tymi dmuchawami
wykonamy ją bez trudu.

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA
Zwiększona powierzchnia filtra w dużych dmuchawach
spalinowych oznacza mniejsze zużycie dmuchawy i dłuższe
okresy pracy między wymianami filtra.

NISKI POZIOM DRGAŃ
Skuteczne tłumienie drgań zmniejsza obciążenie ramion i
dłoni, sprawiając że użytkownik pracuje uważniej i wydajniej
przez cały dzień. W maszynach akumulatorowych niski poziom
drgań jest możliwy dzięki specjalnej konstrukcji silnika.

BARDZIEJ PŁYNNY ROZRUCH
Smart Start zapewnia szybkie uruchamianie silnika dmuchaw
spalinowych, przy minimum wysiłku ze względu na mały opór
linki rozrusznika.

DMUCHANIE LUB ZASYSANIE
Model 125BVX można łatwo przełączyć w tryb zasysania,
dla skutecznego zebrania śmieci.
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DMUCHAWY
PROFESJONALNA PRACA
W PEŁNYM ZAKRESIE

Szybki dostęp do filtra powietrza
Szerokie pasy na ramiona

DMUCHAWY PLECAKOWE
ŁATWE SPRZĄTANIE DUŻYCH POWIERZCHNI
Dmuchawy plecakowe Husqvarna to maszyny o dużej mocy,
zapewniające użytkownikowi pełną kontrolę. Nadają się znakomicie
do dużych powierzchni i długotrwałej, ciężkiej pracy.

Uchwyt z manetką gazu
w naszych dmuchawach
położony jest w taki sposób,
by neutralizować siły boczne
wytwarzane przez strumień
powietrza i silnik

Duże obszary

Dmuchawy plecakowe i akumulatorowe dla profesjonalistów
spędzających wiele godzin w
tygodniu przy odgarnianiu liści
i śmieci. Spełniają wymagania
profesjonalnych użytkowników
dzięki trwałości, ergonomii
i znakomitemu wyważeniu.

HUSQVARNA 580BTS
Nasza najpotężniejsza profesjonalna dmuchawa
plecakowa. Duży przepływ i prędkość powietrza,
długi czas pracy i wygodne pasy na ramiona.
40 N, 75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m /s, 11,8 kg.
X-Torq, Air Injection™, Low Vib, regulowany
uchwyt i blokada obrotów.
966 62 96-01

Wyjątkowa siła wydmuchu

HUSQVARNA 350BT
Profesjonalnej klasy dmuchawa z silnikiem X-Torq
o dużej mocy i często wybieranej pojemności
50 cm³, z wygodnym plecakiem i poręcznymi
elementami sterującymi.
21 N, 50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m /s, 10,2 kg.
X-Torq, Low Vib, regulowane uchwyty i blokada
obrotów.
965 87 75-01

Najwyższa ergonomia

HUSQVARNA 525BX
Dobrze wyważona dmuchawa ręczna o dużej
mocy. Specjalna konstrukcja wentylatora i
obudowy oraz X-Torq zapewniają dużą siłę
wydmuchu.
15 N, 25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m /s, 4,3 kg.
X-Torq, Low Vib, wyłącznik powracający
samoczynnie do pozycji wyjściowej i blokada
obrotów.
967 28 42-01

Pas biodrowy

Husqvarna battery belt FLEXI umożliwia noszenie zapasowych
akumulatorów Husqvarna BLi oraz osprzętu na biodrach, dla większego
komfortu podczas długich, pracowitych zmian roboczych

Blokadę obrotów i funkcje
doładowania można bez trudu
ustawić za pomocą intuicyjnej
klawiatury

HUSQVARNA 550iBTX
Ergonomiczna akumulatorowa dmuchawa
plecakowa o imponującej mocy i sile nadmuchu
(21N). Bardzo niski poziom drgań i hałasu
umożliwia pracę w miejscach publicznych, a
wodoszczelność zwiększa zarówno przydatność
maszyny, jak i wydajność pracy. Wodoszczelna
(IPX4).

HUSQVARNA 530iBX
Bardzo mocna i cicha dmuchawa akumulatorowa
do użytku z akumulatorem pleacakowym lub
pasem FLEXI na akumulatory. Dobrze wyważona i
lekka przeznaczona do długiej pracy. Dołączona
podkładka na biodro do użytku z baterią
plecakową. Odporna na warunki atmosferyczne
(IPX4).

HUSQVARNA 550iBTX
Ergonomiczna akumulatorowa dmuchawa
plecakowa o imponującej mocy i sile nadmuchu
(21N). Bardzo niski poziom drgań i hałasu
umożliwia pracę w miejscach publicznych, a
wodoszczelność zwiększa zarówno przydatność
maszyny, jak i wydajność pracy. Wodoszczelna
(IPX4).

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m /s, 6,3 kg bez
akumulatora. Blokada obrotów i tryb większej
mocy zapewniają maksymalny czas pracy.

16 N, 77.6 dB(A), 14.1 m³/min, 56.2 m/s, 2.9 kg ebez
akumulatora. Blokada obrotów i tryb większej mocy
zapewniają maksymalny czas pracy.

21 N, 76,6 dB(A), 15,6 m³/min, 67 m /s, 6,3 kg
bez akumulatora. Blokada obrotów i tryb większej
mocy zapewniają maksymalny czas pracy.

967 68 11-02

967 94 14-02

967 68 11-02

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

NOWOŚĆ
Małe i średniej wielkości obszary
Łatwość manewrowania
Napęd spalinowy lub akumulatorowy

Wylot powietrza w linii uchwytu

Duże ciśnienie powietrza zapewnia
sprawne, szybkie sprzątanie

DMUCHAWY RĘCZNE
WSZECHSTRONNE I WYDAJNE
Znakomicie zaprojektowane do wydajnej pracy na małych
i średniej wielkości obszarach. Nasze dmuchawy ręczne
łączą w sobie wysoką moc i znakomite wyważenie, dzięki
czemu idealnie nadają się zarówno do lżejszych prac, jak
i bardziej wymagających zadań. Wśród maszyn ręcznych
są dmuchawy akumulatorowe i spalinowe.

PRACA OD CZASU
DO CZASU
Najnowsze osiągnięcia w zakresie
technologii baterii znacznie
zwiększyły moc wyjściową. Czy
jesteś zawodowcem czy użytkownikiem domowym będziesz pod
wrażeniem wydajności dmuchaw
akumulatorowych Husqvarna.

HUSQVARNA 340iBT
Ergonomiczna, dobrze wyważona akumulatorowa
dmuchawa plecakowa o imponującej mocy i sile
nadmuchu. Niskie poziomy hałasu i drgań
najlepsze w tej klasie. Automatyczne
przełączanie na drugi akumulator.
17 N, 13,7 m³/min, 61 m /s, 6.3 kg bez
akumulatorów.

HUSQVARNA 320iB Mark II
Lekka dmuchawa z blokadą obrotów, systemem
natychmiastowego uruchamiania i trybem
większej mocy. Prosta obsługa, cicha praca dzięki
technologii litowo-jonowej.
13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg bez
a kumulatora. Blokada obrotów i tryb zwiększenia
mocy.

967 79 62-02

967 91 54-02

Bez akumulatorów i ładowarki

Bez akumulatora i ładowarki

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

LEKKIE, LECZ MOCNE
DMUCHAWY AKUMULATOROWE
Nie wytwarzają spalin, są ciche, a przy tym często równie mocne,
co ich spalinowe odpowiedniki. Stanowią znakomity wybór do pracy w
pomieszczeniach. To właśnie nasze dmuchawy akumulatorowe, które
ponadto charakteryzuje mały ciężar, ciekawe rozwiązania i wyważona
konstrukcja. A przy tym są proste w obsłudze. Do ich uruchomienia i
wyłączenia wystarczy wciśnięcie przycisku na intuicyjnym panelu
sterowania. Więcej na temat maszyn akumulatorowych na stronie 10.

POBIERZ APLIKACJĘ
HUSQVARNA
CONNECT!

Pobierz aplikację,
aby dowiedzieć się
więcej na temat
produktów.

NOWOŚĆ

SPORADYCZNE UZYCIE
Dla właścicieli domów, którzy
korzystają z dmuchaw rzadziej,
ale nadal doceniają jakość
Husqvarna. Oznacza to solidną
konstrukcję, wysoką wydajność,
funkcjonalność i łatwą obsługę.
HUSQVARNA 125BVX
Ta dmuchawa idealna do użytku przydomowego
łączy w sobie moc, łatwość użycia i poręczność.
W komplecie zestaw do odkurzania.
12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4,4 kg. Smart
Start, wyłącznik powracający samoczynnie do
pozycji wyjściowej, możliwość zbierania, funkcja
rozdrabniania, wylot w linii uchwytu oraz blokada
obrotów.
952 71 56-45

HUSQVARNA 125B
Ta dmuchawa idealna do użytku przydomowego
łączy w sobie moc, łatwość użycia i poręczność.
12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4.3 kg.
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji
wyjściowej, wylot w linii uchwytu oraz blokada
obrotów.
952 71 56-43

HUSQVARNA 120iB
Lekka, prosta w obsłudze i cicha dmuchawa
akumulatorowa do niewielkich i średniej wielkości
ogrodów. Wygodne uruchamianie, szybkie
przyspieszenie, mały ciężar i trzy tryby, dające
więcej możliwości użycia.
10 N, 10.3 m³/min, 46 m /s, 2 kg bez
akumulatora.
967 97 61-01
Bez akumulatora i ładowarki
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PRZECINARKI

PRZECINARKI
Do niezawodnego działania
przecinarki niezbędne jest
właściwe napięcie pasa
napędowego. Półautomatyczna
funkcja SmartTension™ pomaga
w prawidłowym ustawieniu
napięcia dzięki wykorzystaniu
objętego wnioskiem patentowym
mechanizmu sprężynowego.

93

SPALINOWE NIEZWYKLE WYDAJNA
MASZYNA DO INTENSYWNEJ PRACY
W TERENIE
Wszystkie nasze przecinarki spalinowe
wyposażone zostały w oszczędne silniki X-Torq
o dużej mocy oraz doskonałe systemy tłumienia
drgań. Są idealne podczas szeroko pojętych prac
budowlanych, do cięcia na sucho lub na mokro
krawężników, kostki brukowej lub betonu, muru,
asfaltu i metalu.
Silniki dużej mocy
Szybkie cięcie
Duża głębokość cięcia

Mały ciężar, zwarta konstrukcja i optymalnie
rozmieszczone uchwyty oraz wyjątkowy układ
tłumienia drgań. Wszystkie te cechy ułatwiają
obsługę maszyny i ograniczają zmęczenie
użytkownika przy wielogodzinnej pracy.

PRZECINARKI
ZBUDOWANE DLA
TWOJEJ FIRMY

ELEKTRYCZNE DOSKONAŁE
DO PRACY W POMIESZCZENIACH I MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

Budowa cylindra i zintegrowane
deflektory ciepła naszych przecinarek
spalinowych umożliwiają optymalną
pracę silnika, niezależnie od klimatu
i jakości paliwa.

System eliminacji pyłu umożliwia
czystsze cięcie przy mniejszym zużyciu
wody i zmniejszonej produkcji ścieru

Nasze przecinarki elektryczne sprawdzają
się znakomicie przy cięciu na mokro i na
sucho. Husqvarna K 4000 minimalizuje
ilość zużytej wody i ścieru podczas pracy
na mokro. Separator pyłu umożliwia pracę
tą wycinarką przy minimalnym zapyleniu.
Brak spalin
Minimum ścieru

Nie wszystkie przedstawione funkcje
występują w każdym modelu.

Skuteczna kontrola pylenia

AKUMULATOROWE WYGODNE
I BEZPRZEWODOWE, DO
SZYBKIEGO WYKONYWANIA CIĘĆ
W DOWOLNYM MIEJSCU

Przecinarki i tarcze diamentowe Husqvarna słyną ze swojej wysokiej wydajności i niezawodności.
Niezależnie od preferowanego napędu, spalinowego czy elektrycznego, użytkownik otrzymuje
optymalne połączenie korzystnego stosunku mocy do ciężaru, niskiego poziomu drgań,
ergonomicznej konstrukcji i łatwości konserwacji. Dla najlepszych efektów cięcia, wybierz
tarczę diamentową Husqvarna dobraną optymalnie do maszyny i ciętego materiału.
OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

SmartCarb™ pozawala zachować dużą moc i
niskie zużycie paliwa również po zabrudzeniu
filtra. W rezultacie praca jest bardziej wydajna
i ekonomiczna.

Praca naszą przecinarką akumulatorową to
najwygodniejszy sposób właściwego wykonania
pracy. Przecinarka ta szybko się uruchamia, jest
znakomicie wyważona i bardzo skuteczna, przez co
nadaje się znakomicie do szybkiego wykonywania
prac – w każdym miejscu i o każdej porze.

SKUTECZNA
KONTROLA ZAPYLENIA

MAKSYMALNY
CZAS PRACY

BARDZIEJ PŁYNNY
ROZRUCH

Znakomita kontrola zapylenia przy
minimalnej ilości wody i ścieru. Nasze
przecinarki spalinowe wyposażono
w nowy zawór wodny umożliwiający
progresywną regulację przepływu.

Active Air Filtration™ to jeden z
najwydajniejszych na rynku układów
oczyszczania powietrza, zapewniający
niezwykle długie okresy ezobsługowe.

DuraStarter™ jest rozrusznikiem, który
w zasadzie nie wymaga konserwacji,
z uszczelnioną sprężyną powrotną
i łożyskiem koła pasowego oraz
wytrzymałą linką rozrusznika.

Mały ciężar
Do cięcia na mokro i na sucho
Zwalniacz elektryczny
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PRZECINARKI

PRZECINARKI

ŁATWIEJ JEST PRACOWAĆ MĄDRZE

PRZECINARKI HUSQVARNA
Bez względu na to, czy użytkownik
wybierze maszynę spalinową,
elektryczną czy akumulatorową,
nasze przecinarki zapewnią mu
wydajność, jakiej wymaga dana
praca. Od potężnych maszyn
z napędem spalinowym i
zaawansowanym tłumieniem
drgań, przez modele elektryczne,
znakomite w miejscach wrażliwych
na hałas i spaliny, po akumulatorowe
i bezprzewodowe maszyny do
szybkiego, skutecznego cięcia.

HUSQVARNA K 1270
Nasza największa przecinarka należy do najmocniejszych na świecie. Wyposażona została w
oszczędny silnik X-Torq oraz zapłon elektroniczny, ułatwiający uruchamianie. Regulowana
bezstopniowo osłona tarczy ze stopu magnezu
zmniejsza ogólny ciężar maszyny.

HUSQVARNA K 970
Maszyna ma moc umożliwiającą cięcie na dużą
głębokość, a przy tym jest na tyle poręczna, by
wykonać każdy rodzaj pracy. Półautomatyczna
regulacja napięcia paska SmartTension ogranicza
ryzyko jego zbyt słabego lub zbyt mocnego
napięcia. Osłona tarczy ze stopu magnezu
zmniejsza ogólny ciężar maszyny.
Średnica tarczy 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW,
11,0  /11,6 kg, głębokość robocza 125/155 mm,
X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™,
Airpurge, SmartTension™ oraz EasyStart.
967 34 80-01

Średnica tarczy 350/400 mm, 119 cm³, 5,8 kW,
13,3/13,7 kg, głębokość robocza 118/145 mm,
X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™ oraz
EasyStart.
967 04 62-01

HUSQVARNA K 770
Ta przecinarka łączy w sobie najlepsze cechy
popularnych modeli K 760 i K 970: łatwość
obsługi, łatwy do uruchomienia silnik X-Torq
o dużej mocy oraz solidną obsadę łożyska
mocowaną trzema śrubami oraz system
napinania paska SmartTension™.

Podczas pracy przecinarką ręczną liczy się przede wszystkim połączenie wysokiej wydajności i bezpieczeństwa, jednak
należy także brać pod uwagę szybkość, czyli czas niezbędny na znalezienie i montaż właściwej tarczy. Dlatego tarcze
Husqvarna z serii S do maszyn ręcznych oznaczono w sposób czytelny i intuicyjny. Dzięki oznaczeniom mówiącym o
zastosowaniu użytkownik ma zawsze pewność, że używa właściwej tarczy do danej pracy, natomiast wskaźnik zużycia
informuje o jej zużyciu i kącie przyłożenia, minimalizując ryzyko zakleszczenia czy niebezpiecznego odbicia.
Strzałka wskazuje kierunek, co ułatwia prawidłowy montaż tarczy.

Średnica tarczy 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW,
10,1 kg, głębokość robocza 125 mm, X-Torq,
Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge,
SmartTension™ oraz EasyStart.
K 770, 967 18 10-01
K 770, Dry Cut row version, 000 00 00-00

NOWOŚĆ

HUSQVARNA ELITE-CUT DO
SZYBKIEGO CIĘCIA WSZYSTKICH
MATERIAŁÓW

NAJLEPSZY
PRZEWODNIK PO
BEZPIECZNEJ PRACY
Ten przewodnik użytkownika
przecinarek w formie elektronicznej stanowi uzupełnienie instrukcji
obsługi. Jest on użytecznym źródłem informacji zarówno dla stałych użytkowników przecinarek,
jak i osób pracujących nimi
sporadycznie.

HUSQVARNA K 770 VAC
Idealna do cięcia na sucho w miejscach, gdzie nie
należy wytwarzać ścieru. Nowa, specjalnie
opracowana osłona tarczy umożliwia tej
przecinarce skuteczne odprowadzanie pyłu, przy
utrzymaniu wysokiej jakości i wydajności cięcia.
Spełnia normy OSHA tabela 1 i znakomicie
współpracuje z odkurzaczem S26.
Średnica tarczy 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 11,3 kg,
głębokość robocza 125 mm, X-Torq, Active Air
Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™
oraz EasyStart.
967 86 07-01

HUSQVARNA K 4000
Sprawdza się znakomicie podczas cięcia
na mokro w miejscach wymagających ochrony
środowiska, gdzie należy zminimalizować ilość
ścieru. Łatwość utrzymania minimalnego
przepływu wody, wystarczającego do skutecznej
eliminacji pyłu. Możliwość łatwego przestawienia
na cięcie na sucho dzięki montażowi separatora
pyłu (opcja).

HUSQVARNA K 535i XP®
Przecinarka akumulatorowa o mocy zapewniającej
jej dużą wszechstronność przy wykonywaniu
lżejszych prac. Lekka i ergonomiczna, doskonała
dla osób układających chodniki czy dekarzy.
Dzięki niskiemu poziomowi drgań i centralnemu
umieszczeniu tarczy maszyny, użytkownik zyskuje
lepszą kontrolę w porównaniu z przecinarkami
konwencjonalnymi.

Średnica tarczy 350 mm, 230/120/110 V,
2700/1800/2200 W, 8,5 kg, głębokość robocza
125 mm, Elgard™ oraz SoftStart™.

Średnica tarczy 230 mm, ciężar 3,5 kg, głębokość
robocza 76 mm.

967 07 98-01

Bez akumulatora i ładowarki

967 79 59-01

Linia Elite-Cut to nasza Złota kategoria z najwyższej
półki, zapewniająca największą skuteczność cięcia,
idealna do intensywnego profesjonalnego użytku.
Innowacyjna konstrukcja segmentów zapewnia
skuteczne cięcie, chłodzenie i odprowadzanie
ścieru, co zwiększa zarówno prędkość pracy, jak i
trwałość narzędzi. Łatwe w montażu wrzeciono
umożliwia powiększenie otworu z 20 do 25,4 mm.
Opakowania zostały opracowane tak, by ułatwić
wybór właściwej tarczy do danego materiału.
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1. WÓZKI
Specjalnie zaprojektowane do naszych ręcznych
przecinarek spalinowych. Wózek ułatwia cięcie
w linii prostej oraz po łuku, a także pracę w pobliżu
ścian i krawężników. Ze stabilizatorem osłony, utrzymującym maszynę stabilnie w wycięciu. Jest kompaktowy i można go składać, co ułatwia transport.

5. CIŚNIENIOWY ZBIONIK NA WODĘ
Ma pojemność 13,3 litra i jest dodatkowo
wyposażony w wąż gumowy długości 3 m,
przyłączony do zestawu do cięcia na mokro
w maszynie.
506 32 63-02

KV 9 /12, 587 76 84-02

6. WĄŻ GUMOWY
9 metrów długości, szybkozłącze i możliwość
połączenia kilku węży.
506 32 89-34

KV 7, 587 76 84-01
2. ZESTAW KÓŁ
Ułatwia poruszanie się po płaskich nawierzchniach
oraz podczas cięcia na ziemi. Gumowe podkładki
zapewniają maszynie stabilność, kiedy nie jest
używana lub pracuje na wolnych obrotach. Pasuje
do naszych przecinarek spalinowych K 770, K 760,
K 760 Rescue, K 970, K 970 Rescue oraz K 1270.
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589 33 43-01
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3. HUSQVARNA WT 15
Kompaktowy i praktyczny zbiornik na wodę, z
pompą elektryczną. Pojemność 15 l umożliwia
nieprzerwaną pracę przez 45 minut. Zasilany
akumulatorem litowo-jonowym Gardena 18,5 V.
966 70 83-01, 220 V
966 70 83-02, 110 V
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4. SAPARATOR PYŁU
Wiodący separator pyłu przeznaczony do cięcia
bez wody. Szybkozłącze.
523 09 50-01, K 4000

8
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596 84 01-01, K 535i

Linia Vari-Cut jest częścią naszej Srebrnej kategorii,
polecanej wykonawcom robót ogólnych. Tarcze są
wydajne i umożliwiają pracę z dużą prędkością, a
przy tym są trwałe i uniwersalne, przeznaczone do
częstego użycia. Ta grupa produktów obejmuje trzy
wersje tarcz do cięcia różnych materiałów, co
wyraźnie oznaczono na opakowaniach.

HUSQVARNA TACTI-CUT DO
SPORADYCZNEGO CIĘCIA
WSZYSTKICH MATERIAŁÓW
Tarcze Tacti-Cut należą do naszej standardowej
oferty i są częścią Brązowej kategorii, idealnej do
sporadycznej pracy przecinarką. Łatwość użycia jest
tu połączona z wysoką jakością, trwałością i
korzystną ceną produktów.

Która tarcza jest odpowiednia do
Twojej pracy? Wskazówek szukaj na
opakowaniu lub na stronie
husqvarna.com.

TABELA ZALECANYCH NARZĘDZI DIAMENTOWYCH
MATERIAŁ

PRZYSTAWKI

HUSQVARNA VARI-CUT DO
UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAŃ

ELITE-CUT
S25

S35

VARI-CUT
S45

S50

S65

S85

S35
TURBO

TACTI-CUT

S45

S50

S65
PLUS

S85

S35

S50

S50
PLUS

S65

S85

KSZTAŁT SEGMENTU

7. SKRZYNIE TRANSPORTOWE
Idealne do ochrony i przechowywania różnego
rodzaju sprzętu w czasie transportu między
miejscami pracy. Wykonane ze sklejki ze
wzmocnionymi metalem narożnikami i krawędziami.
K 1270/K 970, 506 31 08-02
K 770/K 760, 505 46 02-01

KAMIEŃ NATURALNY

● ● ●

● ●

MATERIAŁY TWARDE

● ●

● ● ●

● ●

●

● ● ●

● ●

●

● ● ●

●

●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

BETON

8. KANISTER NA PALIWO Z WLEWEM
ZAPOBIEGAJĄCYM ROZLEWANIU
Ułatwia uzupełnianie paliwa. Wykonany z
mocnego tworzywa, ma pojemność 6 litrów.
Spełnia normy ONZ.
505 69 80-01

UNIWERSALNA

9. OLEJ DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH Z
PRAKTYCZNYM POJEMNIKIEM DOZUJĄCYM
Wysokiej jakości olej do silników dwusuwowych,
który sprosta wszystkim poważnym wyzwaniom.
Na każdy litr paliwa wymagana jest porcja 2 cl
oleju. Pozwala szybciej i łatwiej otrzymać właściwą
mieszankę.
587 80 85-11

MATERIAŁY ŚCIERNE

ASFALT

••• = Optymalna ••

= Dobra

•

= Dopuszczalna

= Niezalecana

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

lll

● ●

● ●

● ● ●
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MYJKI CIŚNIENIOWE

LEPSZY EFEKT,
MNIEJSZE
ZUŻYCIE WODY

MYJKI CIŚNIENIOWE

CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
MOC CZYSTOŚCI
Duże ciśnienie robocze, regulowane dysze i pomysłowe
dozowanie środka czyszczącego sprawiają, że myjki
ciśnieniowe Husqvarna zapewniają maksymalną wydajność
mycia przy minimalnym zużyciu wody.

WYDAJNA PRACA
Lanca myjąca ma ergonomiczną konstrukcję, a obrotowe
łączenia zapobiegają plątaniu się bardzo długiego, giętkiego
węża ciśnieniowego. Przycisk automatycznie uruchamia
i wyłącza silnik.

WYGODNY TRANSPORT
I PRZECHOWYWANIE
Zwarta konstrukcja, duże koła i uchwyt do przenoszenia
ułatwiają poruszanie się po ogrodzie. Lanca myjąca, wąż
i kabel zasilania są wygodnie zawieszane na obudowie.

DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ
Korzystanie z myjki ciśnieniowej Husqvarna z głowicami do
czyszczenia powierzchni, wężem ze szczotką, końcówką do
wytwarzania piany czy innymi dostępnymi akcesoriami
maksymalnie ułatwia pracę.

MOCNA KONSTRUKCJA
Wszystkie myjki ciśnieniowe Husqvarna wykonano z wysokiej
jakości podzespołów, zapewniających im dużą trwałość
użytkową. Większe modele wyposażono w silnik indukcyjny,
mosiężną głowicę pompy i węże wzmocnione stalą.

Przy porządkach wokół domu i w ogrodzie środek czyszczący zapewniony przez
naturę okazuje się niezastąpiony. Linia myjek wysokociśnieniowych Husqvarna pozwala
odkryć bezkonkurencyjne możliwości czyszczące wody, szczególnie w zestawieniu
z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi. Świeżą wodę należy oszczędzać,
dlatego myjki ciśnieniowe Husqvarna zużywają jej o około 80 % mniej niż w przypadku
zwykłego węża, wykonując tę samą pracę.

GIĘTKIE WYSOKOCIŚNIENIOWE PRZEWODY
Każdy model wyposażono w wysokiej jakości, giętki wąż
wysokociśnieniowy, zabezpieczony przed splątaniem.
Wzmocniony stalą wąż wysokociśnieniowy pokryty jest
gumą, dzięki czemu jest jednocześnie trwały i giętki.
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MYJKI CIŚNIENIOWE

MYJKI CIŚNIENIOWE
SERIA 400

Przycisk ma kształt idealnie dopasowany do
palców użytkownika Oznacza to mniejszy
wysiłek i wygodniejsze położenie dłoni, co jest
ważne szczególnie przy dłuższym użyciu.

Tę serię dużych, w pełni wyposażonych myjek ciśnieniowych
cechuje najwyższa wydajność
i trwałość użytkowa. Konstrukcja
dostosowana do najcięższych
zadań, w tym mycia przyczep
campingowych i dużych samochodów, fasad domów itp.
Regulacja ciśnienia umożliwia
jego optymalne dostosowanie
i minimalizuje zużycie wody.
W komplecie dwie dysze.

Aluminiowy uchwyt
teleskopowy

Lanca myjąca obraca się w dwóch punktach i łączy
z wężem, dyszami i akcesoriami za pomocą
szybkozłączki, co jest najbardziej skutecznym
i wygodnym rozwiązaniem

Bęben na wąż ułatwia jego
przechowywanie i zwijanie

Ciśnienie maks. 150 bar, przepływ wody 540-610 l /h, 2900 W,
długość węża 13 m.
967 67 79-01

Wyłącznik automatyczny
zatrzymuje silnik po
zwolnieniu przycisku

Bardzo długi wąż zapewnia
daleki zasięg i wydajną pracę

Długa lanca myjąca umożliwia
przyjęcie ergonomicznej
pozycji podczas pracy

Silnik indukcyjny łączy w
sobie znakomite osiągi z
dużą trwałością

HUSQVARNA PW 450
Bardzo duża myjka ciśnieniowa o dużej mocy z mosiężną głowicą pompy,
zapewniającą jej wyjątkową trwałość. Wewnętrzny zbiornik na środek myjący
z regulacją pokrętłem.

Metalowa pompa jest trwała
i niezawodna

SERIA 300
Wysokowydajna seria wytrzymałych i trwałych myjek ciśnieniowych skonstruowanych
z myślą o znakomitych efektach
wymagającej pracy, np. mycia
średniej wielkości samochodów
i kamiennych ścian. Duże koła i
aluminiowy uchwyt teleskopowy
ułatwiają transport. W komplecie
dwie dysze i końcówka do wytwarzania piany

HUSQVARNA PW 360
Wysokowydajna, precyzyjna myjka wysokociśnieniowa z wyjątkowo długim
wężem wysokociśnieniowym wzmocnionym stalą. Wygodny uchwyt, spust
lancy Low Force, silnik indukcyjny i długa lanca myjąca.
Ciśnienie maks. 160 bar, przepływ wody 410–500 l /h, 2300 W,
długość węża 10 m.
967 67 78-01

W komplecie dwie
dysze i końcówka do
wytwarzania piany

SERIA 200
Wieszak na kabel na
obudowie umożliwia
szybkie użycie
przewodu, bez jego
splątania
Aluminiowy uchwyt do
przenoszenia
Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

PRZYSTAWKI
1

2

1. GŁOWICA DO CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI SC 400
590 65 78-01

590 66 13-01
PROFILOWANA LANCA MYJĄCA
590 66 11-01

2. GŁOWICA DO CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI SC 300
590 65 79-01

WĄŻ SSĄCY
590 65 97-01

Seria uniwersalnych myjek ciśnieniowych o solidnej, praktycznej
konstrukcji, doskonałych do
większości prac wokół domu i w
ogrodzie. Obrotowe połączenia
dyszy i węża wysokociśnieniowego zapewniają bezproblemową
obsługę. W komplecie dwie dysze
i końcówka do wytwarzania piany.

HUSQVARNA PW 235R
Solidna i uniwersalna myjka ciśnieniowa regulatorem ciśnienia na lancy, co
ułatwia ustawienie wymaganego ciśnienia w trakcie pracy. Aluminiowa
pompa zapewnia urządzeniu trwałość.
Ciśnienie maks. 135 bar, przepływ wody 350-520 l /h, 1800 W,
długość węża 8 m.
967 67 75-01

3. KOŃCÓWKA DO WYTWARZANIA
PIANY FS 300
590 66 04-01

3

4

4. SZCZOTKA OBROTOWA
590 66 06-01
5. ZESTAW D O MYCIA SAMOCHODU
590 66 07-01
6. WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR
590 66 10-01, 15 m
ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO KAMIENIA I DREWNA
590 66 12-01

5

6

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO SAMOCHODU
Z WOSKIEM

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPŁYWEM
ZWROTNYM
590 65 95-01
FILTR DO WODY
590 65 93-01
DODATKOWY WĄŻ WZMACNIANY TKANINĄ
590 66 08-01, 8 m
DODATKOWY WĄŻ WZMACNIANY STALĄ
590 66 09-01, 10 m
DYSZA SSĄCA DO WODY
590 66 05-01
ZESTAW PIERŚCIENIA O-RING
591 10 64-01

SERIA 100
Nasza seria najbardziej kompaktowych myjek ciśnieniowych przeznaczonych do podstawowych
zadań, takich jak mycie patio czy
narzędzi ogrodniczych. Miejsca
na akcesoria, bęben do zwijania
węża i wieszak na kabel umożliwiają efektywną pracę. W komplecie dwie dysze i końcówka do
wytwarzania piany

HUSQVARNA PW 125
Kompaktowa i lekka myjka ciśnieniowa, idealna do wygodnego mycia mebli
ogrodowych czy ogrodzenia.
Ciśnienie maks. 125 bar, przepływ wody 320-460 l /h, 1500 W,
długość węża 7 m.
967 67 64-01

HUSQVARNA PW 350
Wydajna myjka ciśnieniowa przeznaczona do wymagających zadań. Spust
lancy Low Force, silnik indukcyjny i długa lanca myjąca.
Ciśnienie maks. 150 bar, przepływ wody 420-500 l /h, 2100 W,
długość węża 9 m.
967 67 77-01
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ODKURZACZE

ODKURZAJ
Z MOCĄ.
SKUTECZNIE ZA
KAŻDYM RAZEM

ODKURZACZE

CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
WKŁAD FILTRA PET NADAJĄCY
SIĘ DO MYCIA
Filtr opracowano z myślą o bardzo dużej trwałości użytkowej,
co dla użytkownika oznacza niższe koszty konserwacji.
Ten sam filtr używany jest do pracy na sucho i na mokro,
zapewniając dużą skuteczność filtrowania.

UCHWYT POJEMNIKA
Uchwyt bardzo ułatwia opróżnianie pojemnika. Wystarczy
zdjąć pokrywę i wyrzucić zawartość.

FILTR FIZELINOWY
Wytrzymały, sprytnie zaprojektowany fizelinowy filtr workowy
skutecznie zatrzymuje pył i zanieczyszczenia, także w trakcie
opróżniania zbiornika. Dzięki niemu sprzątanie jest łatwiejsze
i bardziej wydajne.

FUNKCJA WYDMUCHU
Rurę odkurzacza można podłączyć do dyszy wylotowej, dzięki
czemu maszyna może być wykorzystywana jako dmuchawa.
Funkcja przydaje się przy oczyszczaniu wąskich szpar
i narzędzi, zbieraniu liści i śmieci.

PRZECHOWYWANIE AKCESORIÓW
Wszystkie elementy dostarczane w komplecie z odkurzaczem,
takie jak rura, przewód zasilania i końcówki robocze, mają
swoje miejsce na obudowie maszyny. Odkurzacz zajmuje
dzięki temu mniej miejsca, a akcesoria nie gubią się.

Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro Husqvarna mają mocną konstrukcję oraz
wydajność niezbędne do usuwania każdego typu zabrudzeń, kurzu, rozlanych płynów itp.
Wysoka skuteczność, intuicyjne elementy sterujące, wszechstronność (będąca zasługą
licznych akcesoriów), łatwość przechowywania i transportu sprawiają, że maszyny te są
dobrze przygotowane na codzienne trudne wyzwania, a także na zadania specjalne,
np. użycie wraz z wiertarką.

ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA
Duże i mocne koła zapewniają odkurzaczowi stabilność.
Obrotowe kółka przednie umożliwiają manewrowanie w każdej
przestrzeni.
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ODKURZACZE

ODKURZACZE
SERIA 300

HUSQVARNA WDC 325L
Kompaktowy odkurzacz do pracy na mokro i na sucho o
pojemności 25 litrów. Bardzo wydajny i trwały, do podstawowych zadań, a także bardziej wymagających prac. Duża
moc i niezawodność, intuicyjne elementy sterujące, filtr PET
nadający się do mycia, poręczna konstrukcja ułatwiająca
przechowywanie, funkcja start/stop oraz regulacja prędkości.
Certyfikat do pyłu klasy L.

Idealna do wymagających prac w miejscach,
gdzie może występować silne zapylenie/zabrudzenia. Maszyny te są także przystosowane
do pracy z elektronarzędziami i wyposażone
w intuicyjną funkcję stop/start, zapewniającą
optymalną siłę ssania dzięki regulacji prędkości
i automatycznemu włączaniu/wyłączaniu.

Aluminiowe elementy
przedłużające rurę. Lekkie i trwałe.

Półautomatyczne
czyszczenie filtra
zapewnia dłuższą
sprawność odkurzacza

1200 W, pojemność 25 litrów, długość rury 3,5 m.
967 90 81-01

Poręczne miejsce na rurę
odkurzacza, przewód i
końcówkę roboczą

Po podłączeniu rury
odkurzacza do wylotu
uzyskujemy dmuchawę

Regulacja umożliwiająca
dostosowanie mocy ssania
do wykonywanej pracy

SERIA 200
Przeznaczone do codziennego użytku i
podstawowych zadań maszyny z serii 200 są
niezwykle wygodne i kompaktowe, dzięki czemu
łatwo się je transportuje. Idealne do sprzątania
garażu czy domu podczas remontu.

Stabilne tylne koła i
przednie kółka obracające
się w zakresie 360 stopni
dają łatwość manewrowania

HUSQVARNA WDC 220
Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho o pojemności
20 litrów. Wydajny i wytrzymały, do podstawowych prac
przy sprzątaniu. Duża moc i niezawodność, intuicyjne
elementy sterujące, filtr PET nadający się do mycia
i poręczna konstrukcja ułatwiająca przechowywanie.
1000 W, pojemność 20 litrów, długość rury 2,5 m.
967 90 79-01

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBA
JEST JUŻ W KOMPLECIE
Do modeli 220 i 325 dołączamy wytrzymałą rurę oraz
uchwyt, aluminiowe elementy przedłużające rurę,
uniwersalną końcówkę 300 mm do sprzątania podłóg
na mokro i na sucho, uniwersalną końcówkę 115 mm
do tapicerki oraz ssawkę do szczelin 300 mm.
Odkurzacz typu 325 ma także w komplecie
adapter do podłączenia rury odkurzacza
do elektronarzędzi.

AKCESORIA

1

Gniazdo zasilania z automatyczną
funkcją stop/start ułatwia wykorzystanie
odkurzacza z elektronarzędziami.

2

1. FILTRY FIZELINOWE
Do nowej maszyny dodawany jest jeden filtr.
Dodatkowo dostępne są woreczki sprzedawane
po pięć sztuk.

5. UNIWERSALNA KOŃCÓWKA DO PRACY
NA SUCHO I MOKRO
Zamienna standardowa końcówka 300 mm
(w komplecie w modelach WDC 325L i WDC 220).

594 96 60-01

594 96 66-01

2. FILTR PET
Nadający się do mycia filtr PET znajduje się w
nowej maszynie. Zamienne filtry PET dostępne
są dodatkowo.

6. ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI
Umożliwia podłączenie elektronarzędzia lub innej
końcówki roboczej (do pracy w innej pozycji).
Adapter podłączyć można w miejsce uchwytu
rury odkurzacza. W komplecie z odkurzaczem
WDC 325L. Należy pamiętać, że model WDC 220
nie został wyposażony w funkcję automatycznego
włączania i wyłączania.

594 96 59-01

SZYBKIE I PROSTE
CZYSZCZENIE FILTRA

WŁĄCZA SIĘ I WYŁĄCZA
WTEDY, KIEDY TRZEBA

Półautomatyczny system czyszczenia filtra ułatwi
skuteczną pracę. Jego oczyszczenie wymaga jedynie
przyciśnięcia przycisku. Blokując dyszę wlotową dla
wytworzenia w pojemniku podciśnienia, a następnie
wciskając przycisk, uruchamiamy przepływ powietrza
w drugą stronę, który wydmuchuje zanieczyszczenia
i pył blokujące filtr.

Model 325 wyposażono w gniazdo zasilania z
przydatną funkcją stop/start, dzięki której łatwiej
można zachować porządek podczas korzystania
z narzędzi elektrycznych takich jak wiertarka.
Funkcja stop/start uruchamia maszynę w momencie
włączenia podłączonego elektronarzędzia.
Po wyłączeniu elektronarzędzia, odkurzacz działa
jeszcze przez 5 sekund, usuwając pył znajdujący
się w rurze.

3. ZESTAW DO SPRZĄTANIA SAMOCHODU
W skład zestawu wchodzą 3 końcówki,
zapewniające maszynie większą uniwersalność:
okrągła szczotka, szczotka do kurzu oraz
dysza z gumową końcówką.
594 96 61-01

3
4

4. SZCZOTKA DWUFUNKCYJNA
Dzięki dwóm funkcjom, ta poręczna szczotka
przeznaczona jest zarówno do podłóg, jak
i dywanów.
594 96 62-01

6

5
7

595 01 42-01
7. RURA TELESKOPOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Rura jest bardziej trwała i umożliwia wykonywanie
trudniejszych prac.
594 96 71-01
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GLEBOGRYZARKI

GLEBOGRYZARKI

CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY

PEWNE ŹRÓDŁA MOCY
Wysokowydajne silniki zapewniają niezawodną moc i małą
emisję zanieczyszczeń przy pracy pod obciążeniem.

PROSTA KONSERWACJA
Trwała, demontowana obudowa przekładni ze smarowniczką
zapewnia niezawodne działanie maszyny przez wiele lat,
a także jej łatwą konserwację.

WYGODNA PRACA
Ergonomiczny, wyściełany uchwyt z poręcznie rozmieszczonymi dźwigniami gwarantuje wygodną pracę.

GŁĘBOKIE SPULCHNIANIE
LUB PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

WIEMY, JAK
PORUSZYĆ ZIEMIĘ
Solidne glebogryzarki Husqvarna zbudowano z myślą o intensywnej pracy przez wiele
lat. Ich wygodne uchwyty i poręcznie zgrupowane elementy sterujące ułatwiają pracę.
System spulchniania gleby ruchem obrotowym działa łatwo i skutecznie.

Spiralne zęby obracają się spulchniając nawet zbitą glebę.
Dzięki takiemu rozwiązaniu glebogryzarka może głęboko
spulchniać ciężką glebę, a także przygotowywać jej
powierzchnię pod zasiew.

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Wszystkie komponenty naszych glebogryzarek cechuje najwyższa jakość, przeszły one dokładne testy wytrzymałościowe.

DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ
Szeroki wybór osprzętu umożliwia wykorzystanie większości
glebogryzarek do wielu różnych zadań.
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GLEBOGRYZARKI

GLEBOGRYZARKI

NOWOŚĆ

MNIEJSZE FIRMY
OGRODNICZE
Maszyny bardziej odpowiednie do
lżejszych prac, takich jak przygotowywanie rabat i grządek pod
nasadzenia. Zęby zapewniają im
napęd w przód. Modele te nadają
się znakomicie do ograniczonych
przestrzeni i mogą zostać wyposażone w osprzęt do różnorodnych prac w ogrodzie.

Sekwencyjna zmiana
biegów (3 ustawienia)

HUSQVARNA TR 348
TR 348 to lekka, kompaktowa i łatwa w obsłudze glebogryzarka z doskonałą
manewrowalnością. Wyposażona w wysokiej jakości przekładnię. Szerokość
robocza 48 cm.
Briggs & Stratton, przekładnia łańcuchowa/ręczna, szerokość robocza 48
cm, głębokość robocza ≈ 15 cm.

Koło składane
do transportu

970 44 86-01

HUSQVARNA TF 435P
Wysokiej klasy glebogryzarka z przednim urządzeniem roboczym z
niezawodnym, ułatwiającym rozruch silnikiem. Dwa biegi w przód, jeden
wsteczny. Regulowany uchwyt sprawia, że maszyna jest jeszcze bardziej
uniwersalna. Pneumatyczne załączanie i rozłączanie sprzęgła.
Honda GP160, przekładnia łańcuchowa  /pneumatyczna, szerokość robocza
80 cm, głębokość pracy ≈ 30 cm.
96710 13-01

Składany, w pełni
regulowany uchwyt

Osłony roślin

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

HUSQVARNA TF 335
Zwrotna glebogryzarka z mocnym silnikiem, dwoma biegami do przodu i
jednym biegiem wstecznym dla łatwej obsługi. Osłony roślin i regulowany
uchyt w standardzie.
Briggs & Stratton CR950, przekładnia łańcuchowa/ręczna, szerokość
robocza 80 cm, głębokość robocza ≈ 30 cm.

HUSQVARNA TF 225
Poręczna glebogryzarka w wersji podstawowej, zapewnia łatwość
manewrowania. Cichy silnik o łatwym rozruchu. Osłony roślin i regulowany
uchwyt.

967 10 11-01

967 10 09-01

Rato R180, przekładnia łańcuchowa/ręczna, szerokość robocza 60 cm,
głębokość robocza ≈ 25 cm.

Spiralny kształt noży zapewnia ich płynną pracę
w trudnych warunkach

WYKORZYSTAJ SWOJĄ GLEBOGRYZARKĘ
JESZCZE LEPIEJ
Szeroka oferta osprzętu sprawia, że nasze glebogryzarki są wszechstronne, a ich
możliwości niemal nieograniczone. Brona pazurowa, wertykulator, obsypnik, narzędzie do
odchwaszczania, krawędziarka czy wertykulator w połączeniu z glebogryzarką pomogą
przygotować glebę szybko i bez wysiłku.

1

2
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WERTYKULATOR SPRĘŻYNOWY
Piękny trawnik dzięki usuwaniu mchu za
pomocą brony pazurowej. Do modelu T300RH.
T300RH, 967 99 16-15
TF120, 967 99 18-15

KRAWĘDZIARKA
Do wyrównywania krawędzi trawnika.
Szybko i sprawnie tworzy wyraźne krawędzie.
Do modelu T300RH.

NARZĘDZIE DO ODCHWASZCZANIA
To specjalnie skonstruowane narzędzie
umożliwi skuteczne usuwanie chwastów
z rabat kwiatowych. Do modelu T300RH.

967 99 16-30

967 99 16-02

AERATOR
Służy do robienia otworów w trawniku, aby
powietrze, woda i nawóz mogły łatwiej wniknąć
w glebę. Do modelu T300RH.
967 99 16-25

3

5

1. LEMIESZ DO ZBIORU ZIEMNIAKÓW
Umożliwia szybkie i łatwe zbieranie ziemniaków
i innych warzyw bulwiastych.
TF 536, 579 48 75-01
TF 435P, 579 48 71-01
2. OBSYPNIK Z METALOWYMI KOŁAMI
Osprzęt ułatwiający uprawę ziemniaków
i pomagający chronić je przed chwastami
i światłem słonecznym. Do modeli TF 536,
TF 435P oraz TF 225.
966 54 52-01

3. PŁUG Z GUMOWYMI OPONAMI
Kompletny zestaw pługa i kół umożliwiający
odwracanie skib i tworzenie bruzd, przy
jednoczesnym zasypywaniu chwastów.
TF 536, 967 99 57-06
TF 435P, 579 48 61-01
4. GUMOWE OPONY
Dzięki temu zestawowi kultywator można
przystosować do użytku jako dwukołowy traktor.
TF 536, 579 48 73-01
TF 435P, 579 48 72-01
5. LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA
Szeroki, wytrzymały lemiesz do odśnieżania
podwórek, podjazdów itp. Do modeli TF 536
oraz TF 435P.
581 82 99-01
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PŁUGI WIRNIKOWE

WYDAJNOŚĆ
W NISKICH
TEMPERATURACH

PŁUGI WIRNIKOWE

CO OTRZYMUJE
UŻYTKOWNIK.
I JAK TO OSIĄGAMY
NIEZWYKŁA ZWROTNOŚĆ
Wygodne odłączanie napędu za pomocą dźwigni umożliwia
uruchomienie tylko jednego koła/gąsienicy dla uzyskania
skrętu w zakresie 180º.

WYDAJNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI
Przekładnia hydrostatyczna – możliwość regulacji prędkości
jazdy do przodu i do tyłu za pomocą dźwigni na pulpicie
ułatwia manewrowanie, co zapewnia optymalną wydajność
w zmiennych warunkach.

DŁUŻSZE GODZINY PRACY
Jasne reflektory z diodami LED umożliwiają odgarnianie
śniegu wczesnym rankiem i wieczorami.

DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ
Dysponujemy pługami wirnikowymi do różnych zastosowań,
potrzeb i terenów. Maszyny z serii Husqvarna 200 sprawdzają
się znakomicie przy odgarnianiu śniegu z chodników i
podjazdów, natomiast seria 400, z wydajnymi silnikami EFI,
poradzi sobie w trudnym terenie, nawet podczas obfitych
opadów śniegu.

Niezależnie od wymaganej wydajności, znajdzie się wysokiej jakości pług wirnikowy Husqvarna,
który wykona pracę. Dzięki naszej nowej linii produktów, obejmującej serię 100, 200 i 300, każdy
uzyska oczekiwaną wydajność. W serii 100 wykorzystano jednostopniowy system umożliwiający
odgarnianie średnich ilości świeżego śniegu, natomiast serie 200 i 300 wyposażono w system
dwustopniowy, umożliwiający uprzątanie grubej warstwy mokrego śniegu.
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NOWOŚĆ

PŁUGI WIRNIKOWE

NOWOŚĆ

DO PROFESJONALNEJ
PRACY
Wyrzutnik sterowany
dźwignią

Seria ST 400 to bardzo wydajne i
trwałe maszyny, przeznaczone
dla właścicieli posesji
poszukujących profesjonalnej
wydajności, a także dla firm
zajmujących się na co dzień
oczyszczaniem chodników,
podjazdów czy innych terenów.

Podgrzewane uchwyty
Możliwość odłączania
napędu kół (ułatwia
manewrowanie)

Reflektory LED

Łatwy rozruch – po podłączeniu
maszyny do gniazda zasilania
silnik można łatwo uruchomić
przyciskiem. W maszynach z
serii 400 uruchamianie jest
jeszcze prostsze – za pomocą
elektronicznego zapłonu.

HUSQVARNA ST 430
Wydajny i cichy pług wirnikowy o szerokości
roboczej 76 cm, do intensywnej pracy z dużymi
ilościami śniegu. Idealny dla wymagających
użytkowników i firm.

HUSQVARNA ST 427
Wydajny i cichy pług wirnikowy o szerokości
roboczej 69 cm, do intensywnej pracy z dużymi
ilościami śniegu. Idealny dla właścicieli posesji
i firm.

Silnik Husqvarna Egov, stalowa konsola, żeliwny
wirnik 12 cali, przekładnia hydrostatyczna,
światła LED, elektroniczny zapłon i podgrzewane
uchwyty.

Silnik Husqvarna Egov, stalowa konsola, żeliwny
wirnik 12 cali, przekładnia hydrostatyczna,
światła LED, elektroniczny zapłon i podgrzewane
uchwyty.

961 93 01-04

961 93 01-03

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Uchwyt pętlowy

Regulacja wysokości uchwytu

HUSQVARNA ST 424
Wydajny i cichy pług wirnikowy o szerokości
roboczej 61 cm, do intensywnej pracy z dużymi
ilościami śniegu. Idealny dla właścicieli posesji
i firm.
Silnik Husqvarna Egov, stalowa konsola, żeliwny
wirnik 12 cali, przekładnia hydrostatyczna, światła
LED, elektroniczny zapłon i podgrzewane uchwyty.

Wydajny system pasowy

961 93 01-02

HUSQVARNA 427T
Wydajny i cichy pług wirnikowy o szerokości
roboczej 69 cm, do intensywnej pracy z dużymi
ilościami śniegu. Idealny dla właścicieli posesji
i firm.
Silnik Husqvarna EFI, stalowa konstrukcja i napęd
gąsienicowy dla lepszej przyczepności.
Elektroniczny zapłon, przekładnia hydrostatyczna,
światła LED i podgrzewane uchwyty.
961 93 01-33

NAJBLIŻSZA OKOLICA
Wspornik podajnika ślimakowego

Seria ST 300 przeznaczona jest
dla osób potrzebujących wydajnej,
solidnej i trwałej maszyny do
oczyszczania dużych obszarów
z różnych rodzajów śniegu, oraz
na nierównej powierzchni.

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

HUSQVARNA ST 327
Dla osób wymagających bardzo wydajnego
i solidnego pługu wirnikowego o bardzo dobrej
przyczepności. Do każdego rodzaju śniegu o
głębokości od 15 do 60 cm.

ODŁĄCZANIE NAPĘDU
UŁATWIA MANEWROWANIE
Funkcja odłączania napędu znacznie ułatwia skręcanie większymi
modelami pługów odśnieżnych. Praca staje się bardziej wydajna,
przyjemniejsza i mniej męcząca. Jeżeli oczyszczenie podjazdu czy
chodnika wymaga częstego skręcania, należy zdecydowanie pomyśleć
o zakupie pługa z tą funkcją. Odłączanie napędu jest funkcją standardową
w modelach Husqvarna
ST 227P i wyższych.

SKONSTRUOWANE Z MYŚLĄ
O MAKSYMALNYM KOMFORCIE
I UŻYTECZNOŚCI
Uchwyty i dźwignie opracowano tak, by zapewnić ich maksymalny komfort
i użyteczność, dla płynnego, wydajnego odgarniania.

Silnik Husqvarna, przekładnia cierna, szerokość
robocza 69 cm, odłączanie napędu, regulacja
wysokości uchwytu, podgrzewany uchwyt pętlowy.
961 93 01-27

PODJAZD
Seria ST 200 przeznaczona jest
dla właścicieli domów, którzy do
odgarniania różnych rodzaju
śniegu z podjazdów i chodnika
potrzebują wydajnego, dwustopniowego pługa wirnikowego.
HUSQVARNA ST 230P
Model znakomity dla osób pragnących usuwać
każdy rodzaj śniegu z dużych podjazdów i
chodników wokół domu. Odłączanie napędu i
większe koła ułatwiają pracę.

HUSQVARNA ST 227P
Model znakomity dla osób pragnących usuwać
każdy rodzaj śniegu z dużych podjazdów i
chodników wokół domu. Odłączanie napędu i
większe koła ułatwiają pracę.

HUSQVARNA ST 224
Dzięki węższej szerokości roboczej odśnieżarka
jest idealna dla właścicieli domów, którzy chcą
usunąć każdy rodzaj śniegu z dużych podjazdów
i ścieżek..

Silnik Husqvarna, przekładnia cierna, szerokość
robocza 76 cm, odłączanie napędu.

Silnik Husqvarna, przekładnia cierna, szerokość
robocza 68 cm, odłączanie napędu.

Silnik Husqvarna, przekładnia cierna, szerokość
robocza 61 cm.

961 91 00-90

961 91 00-88

961 91 00-87
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OCZEKUJ MAKSYMALNEJ
OCHRONY – NIEZALEŻNIE
OD CHARAKTERU PRACY

Dobry sprzęt ochronny musi sprostać wymagającym warunkom i zapewnić
wymaganą ochronę. Dlatego używamy wyłącznie materiałów wysokiej jakości.
Każde zadanie stawia inne wymagania. Nasza oferta odzieży ochronnej obejmuje
każdy rodzaj pracy. W efekcie bogaty wybór ubrań ochronnych, obejmujący
najnowsze innowacje z zakresu wzornictwa i materiałów, da użytkownikom
ochronę i komfort niezbędne do prawidłowego wykonania pracy.

TECHNICAL EXTREME

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

WARUNKI EKSTREMALNE

PRACA W PEŁNYM WYMIARZE

PRACA OD CZASU DO CZASU

SPORADYCZNE UŻYCIE

WARSTWOWA OCHRONA
Nasz nowoczesny materiał ochronny składa się z
mniejszej liczby warstw. Jest dzięki temu lżejszy, ale
równie trwały, co dotychczas. Materiał zbudowany
jest z warstw o długich włóknach, które wplątują się
w piłę łańcuchową.

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
DZIĘKI REGULARNYM TESTOM
Odzież ochronna do prac leśnych musi posiadać
oznaczenie CE. Dodatkowy symbol EuroTest
świadczy o tym, że losowo wybrane egzemplarze
podlegają regularnym inspekcjom i testom w
instytucie posiadającym odpowiednie uprawnienia.

KLASA ZABEZPIECZENIA OSŁONY

OBSZARY CHRONIONE PRZED PRZECIĘCIEM

Całe wyposażenie ochronne sklasyfikowano na
podstawie możliwości zatrzymania piły łańcuchowej
poruszającej się z różną prędkością. Klasa 0 (16 m /s),
Klasa 1 (20 m /s), Klasa 2 (24 m /s) i Klasa 3 (28 m /s).
Produkty zostały sprawdzone i zatwierdzone zgodnie
z obowiązującymi normami europejskimi (CE) i
międzynarodowymi (ISO).

MODEL A

MODEL C

Przód

Tył

Szare pola pokazują położenie materiału ochronnego.

Przód

Tył
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KURTKA DO PRAC LEŚNYCH
TECHNICAL EXTREME
Przeznaczona do wielogodzinnej pracy w
najbardziej wymagających warunkach. Lekkie,
oddychające tkaniny i profilowane rękawy
zwiększają swobodę ruchów drwala, podczas
gdy skuteczne otwory wentylacyjne na
karczku i w dole pleców zapewniają dobrą
wentylację podczas ciężkiej pracy. Zawiera
fluorescencyjne fragmenty tkanin i paski
odblaskowe.

SPODNIE OCHRONNE, TECHNICAL EXTREME ARBOR
Przystosowane do wyzwań związanych z wspinaniem się i pracą na drzewach
spodnie Technical Extreme Arbor cechuje bezpieczeństwo, elastyczność i
funkcjonalność. Silne ale lekkie wstawki z tworzyw Dyneema®, Cordura® oraz
Kevlar® zapewniają trwałość miejsc najbardziej narażonych na zużycie. Fason
spodni łączy najważniejsze elementy serii Technical Extreme z funkcjami
niezbędnymi arborystom, dostosowanymi
do sprzętu wspinaczkowego. Rozmiar S–XL.

582 33 10-xx, rozmiar S–XXL

595 21 77-xx

582 34 07-xx, rozmiar damski XS–M

WYDŁUŻONE NOGAWKI

SPODNIE OCHRONNE
TECHNICAL EXTREME
Przeznaczone do pełnoetatowej, w pełni
profesjonalnej pracy w lesie. Umiejętne
wykorzystanie materiałów odblaskowych,
lekkiego stretchu i wzmocnień z tkaniny
Cordura® zapewnia ochronę i trwałość odzieży
oraz wydajność pracy przez cały dzień.
Nowoczesny dopasowany krój daje najwyższy
komfort i swobodę ruchów dzięki regulacji
ściągacza w talii, profilowaniu nogawek TechKnee i otworom wentylacyjnym. Spełnia normę
EN 381 Klasa 1 (20 m /s). Rozmiar XS–XXL.

Dodatkowe trzy centymetry długości
zapewniają nachodzenie nogawek na
obuwie podczas wspinaczki, co chroni
nogę i zapewnia jej komfort.

SZELKI ZAPINANE NA RZEPY
Szelki można łatwo odłączyć lub założyć,
w zależności od potrzeb w danej chwili.

582 34 08-xx
Dostępne w wersji z nogawkami +7 cm
(rozmiar M–XL)

IDEALNE DOPASOWANIE

DOBRA WENTYLACJA

Odzież można dostosować idealnie do sylwetki
dzięki zapinanym na rzepy mankietom rękawów i
paskom ściągającym doły nogawek oraz elastycznym ściągaczom w pasie i w dolnej części kurtki

Otwory na karczku i w dole pleców zapewniają
dobrą wentylację. Suwaki pod pachami i z
tyłu nogawek pozwalają regulować przepływ
powietrza odpowiednio do potrzeb.

ŁATWO DOSTĘPNE KIESZENIE
Zaczep haczyki znajdujące się wewnątrz nogawek
o sznurowadła, aby spodnie nie przesuwały się.

Kurtka ma dwie kieszenie na piersi, jedną na
rękawie, a także specjalną kieszonkę na apteczkę.
W spodniach zaprojektowano dwie kieszenie
przednie, dwie tylne, kieszeń w nogawce oraz
kieszonkę na przymiar zapinaną na suwak.

SZELKI W KOMPLECIE

KIESZENIE NA TELEFON KOMÓRKOWY

Do spodni dołączone są wysokiej jakości szelki,
zapewniające komfort i bezpiecznie przytrzymujące spodnie przez cały dzień.

Kieszenie na piersiach mają specjalną
podszewkę chroniącą telefon komórkowy, abyś
miał go zawsze pod ręką.

SPODNIE NA SWOIM MIEJSCU

TECHNICAL EXTREME WARUNKI EKSTREMALNE

ODZIEŻ OCHRONNA DO WYDAJNEJ,
MAKSYMALNIE INTENSYWNEJ PRACY
Husqvarna Technical Extreme to nasza najbardziej ekskluzywna linia odzieży ochronnej.
Jest przeznaczona dla osób oczekujących lekkości i komfortu, dobrej wentylacji i ochrony
w warunkach ekstremalnych. Profilowane rękawy i nogawki, dopasowany krój, odporna,
rozciągliwa tkanina, ochrona i efektowne, dostosowane do specyfiki pracy wzornictwo
zapewniają maksymalną skuteczność pracy przez cały dzień. Tydzień po tygodniu.

TECHNOLOGIA TECH-KNEE.
WYJĄTKOWA OCHRONA I SWOBODA
DODATKOWE WARSTWY OCHRONNE Tech-Knee zapewnia najskutecz
niejszą ochronę przed przecięciem, dzięki dodatkowym warstwom włókien.
Poprawia to bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacjach, w których nogawka
przylega ściśle do nogi.
PROFILOWANY MATERIAŁ Cała nogawka na kolanie, wraz z tkaniną ochronną
została wyprofilowana, aby spodnie leżały idealnie w każdej pozycji roboczej.
WODOSZCZELNE Po wewnętrznej stronie nogawki na kolanie znajduje się
wodoodporna podszewka, a wierzch wykonano z wodoszczelnej tkaniny, co
zapobiega dostawaniu się wody do warstw chroniących przed przecięciem.
Oznacza to komfort pracy nawet w deszczu i przez dłuższy czas.

115

116

SPRZĘT OCHRONNY

SPRZĘT OCHRONNY

SPODNIE OCHRONNE TECHNICAL
Przeznaczone do codziennej, całodziennej pracy
w lesie. Trwałość dzięki wzmocnieniu materiałami
Aramide i Cordura®. Lekkie, rozciągliwe materiały
i dopasowany krój zapewniają użytkownikom
komfort i produktywność, natomiast profilowane
nogawki i wentylowane kieszenie oraz suwaki
umożliwiają efektywne wykorzystanie każdej
zmiany roboczej. Spełnia normę EN 381 Klasa 1
(20 m /s). Rozmiar S – XXL

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH TECHNICAL
Wykonana z odpornej, ale lekkiej tkaniny, o kroju
dostosowanym do charakteru pracy, sprawdza się
idealnie w lesie. Poliester rozciągliwy w 4 strony
i wygodny krój zapewniają swobodę ruchów
i ograniczają wysiłek. Otwory wentylacyjne
na karczku i w dole pleców oznaczają komfort
i wydajność pracy. Rozmiar S – XXL.

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH TECHNICAL ARBOR
Łączy wytrzymałe materiały z praktycznym
krojem i ochroną przed przecięciem, niezbędną
podczas pracy w lesie. Poliester rozciągliwy w 2
strony i wygodny krój oraz wzmocnienia od łokcia
do nadgarstka zapewniają komfort ruchów, dużą
trwałość i skuteczność przez cały dzień. Spełnia
wymogi normy EN381, Klasa 1. Rozmiar S–XL.

582 33 21-xx

594 99 88-xx

ODBLASKOWA KOSZULKA ROBOCZA
TECHNICAL / KOSZULKA ROBOCZA TECHNICAL
Lekka i przewiewna, z suwakiem pod szyją,
wydłużonym tyłem i łatwo dostępną zapinaną na
suwak kieszenią na przodzie. Odprowadza wilgoć
z dala od skóry i szybko wysycha, dając poczucie
chłodu i suchości. Odblaskowa koszulka została
przetestowana i zatwierdzona zgodnie z normami
EN ISO20471 Klasa 2. Rozmiar S–XXXL.

SPODNIE OCHRONNE HIGH VIZ, TECHNICAL
Do pracy wzdłuż dróg i w innych miejscach, gdzie
pracownik musi być dobrze widoczny. Materiał
rozciągliwy w 4 strony zapewnia swobodę,
bezpieczeństwo i komfort ruchów. Profilowane
nogawki dają pełną swobodę ruchów, a odblaskowe pasy zwiększają widoczność użytkownika,
a zatem jego bezpieczeństwo. Wzmocnione
kolana i nogawki zapewniają trwałość podczas
intensywnej pracy. Zgodność z normą EN 381
klasa 1 (20 m /s) oraz EN ISO 20471 klasa 2.

LEKKA KURTKA DO PRAC LEŚNYCH TECHNICAL
Przeznaczona do typowych prac leśnych w ciepłe
dni. Przód, barki i rękawy wykonane w 100 %
z mikropoliestru, z poliestrem dzianym 100 %
po wewnętrznej stronie rękawów i na plecach,
zapewnia dodatkową wentylację i ochłodę,
chroniąc przed poceniem się. Rozmiar S–XXL.
582 33 43-xx

Spdnie do paska, 594 99 90-xx, Dostępne także
w wersji z nogawkami +7 cm (S–XL). Dostępne
także w wersji z nogawkami -5 cm (S–XXL)
Spodnie ogrodniczki, 596 30 44-xx
Dostępne także w wersji z nogawkami -7 cm (S–XL)

SPODNIE OCHRONNE TECHNICAL C
Przeznaczone dla pracowników leśnych przebywających w lesie przez cały dzień. Nowoczesny i
praktyczny krój oraz ochrona przed przecięciem
w całej nogawce zapewniają użytkownikom
bezpieczeństwo, komfort i wydajność. Lekki
materiał rozciągliwy w cztery strony oraz wiele
sprytnych rozwiązań, takich jak profilowane
nogawki, ułatwiają maksymalne wykorzystanie
całego czasu pracy. Spełniają normę EN 381
Klasa 1 (20 m /s), krój C. Rozmiar S–XXL.
595 00 07-xx

TECHNICAL PRACA W PEŁNYM WYMIARZE

ODZIEŻ OCHRONNA DO
WYDAJNEJ,
PROFESJONALNEJ PRACY
Odzież Husqvarna Technical stworzono z myślą o codziennej,
wydajnej pracy. Krój odpowiada charakterowi pracy, a przy tym
jest nowoczesny, a wytrzymała, lekka i rozciągliwa tkanina,
wzmocnienia, profilowane nogawki i rękawy zapewniają odzieży
dużą trwałość, odporność i skuteczność. Wyglądasz dobrze.
Pracujesz jeszcze lepiej.

TECHNICAL ROBUST
SPODNIE OCHRONNE TECHNICAL ROBUST
Uszyte z myślą o długotrwałej, intensywnej
pracy w lesie. Prosty fason, wytrzymała
tkanina Dyneema® z przodu oraz wstawki z
elastycznego Aramidu w kroku i z Cordura®
wokół kostek zapewniają im trwałość.
Ochrona przeciw kleszczom wokół kostek
nóg oraz rozciągliwa tkanina z tyłu
zapewniają komfort dla wydajnej pracy
– by użytkownik maksymalnie wykorzystał
swoją zmianę roboczą. Spełniają normę
EN 381 Klasa 1 (20 m/s). Rozmiar S – XXL.

Krótki rękaw, 501 71 59-xx
Długi rękaw, 501 72 03-xx
Krótki rękaw, odblaskowa, 596 30 39-xx

DOBRA WENTYLACJA

Nogawki są wyprofilowane i zostały uszyte
w taki sposób, aby zapewnić maksymalną
swobodę ruchów bez narażania drwala
na niebezpieczeństwo.

Otwory na karczku i w dole pleców zapewniają
dobrą wentylację. Suwaki pod pachami i z tyłu
nogawek pozwalają regulować przepływ powietrza
odpowiednio do potrzeb.

IDEALNE DOPASOWANIE

WZMOCNIENIA TAM, GDZIE SĄ POTRZEBNE

Odzież można dostosować idealnie do sylwetki
dzięki elastycznym ściągaczom w pasie
i w dolnej części kurtki.

Odzież została wzmocniona na kolanach, łokciach, w
kostkach i na nadgarstkach, aby sprostać wymogom
intensywnej pracy, zyskując dodatkową trwałość.

WYGODNIE ROZCIĄGLIWE
Wytrzymała tkanina Dyneema® z przodu oraz
wstawki z elastycznego Aramidu w kroku i z
Cordura® wokół kostek zapewniają trwałość.

Kurtka leśna, odblaskowa, 596 30 37-xx

595 08 72-xx

PROFILOWANE NOGAWKI

594 99 86-xx

WZMOCNIENIE

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH HIGH VIZ,
TECHNICAL
Wytrzymałe ale lekkie materiały i praktyczny krój
sprawiają, że kurtka sprawdza się znakomicie
podczas codziennych prac w lesie wszędzie tam,
gdzie liczy się bycie dobrze widocznym. Zgodność
z normą EN ISO20471 Klasa 3. Wykonana z
lekkiego poliestru rozciągliwego w dwie strony
z przodu i w cztery strony z tyłu, o dopasowanym
kroju. Rozmiar S–XXL.

Tam, gdzie jest to potrzebne, do produkcji odzieży
użyto rozciągliwego materiału zapewniającego
komfort, bezpieczeństwo
i swobodę ruchów.

ŁATWO DOSTĘPNE KIESZENIE
Kurtka ma dwie kieszenie na piersi, a także
specjalną kieszonkę na apteczkę. W spodniach
zaprojektowano dwie kieszenie przednie,
dwie tylne, kieszeń w nogawce oraz podwójną
kieszonkę na przymiar.
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KURTKA DO PRAC LEŚNYCH FUNCTIONAL
Wygodne wykonywanie lżejszych prac w lesie.
Kurtka została uszyta z wysokogatunkowego
mikropoliestru 100 %, wzmocnionego na
mankietach tkaniną Cordura®. Dobre dopasowanie
dzięki kilku możliwościom regulacji. Suwaki
wentylacyjne i paski odblaskowe zapewniają
komfort i bezpieczeństwo. Rozmiar S – XXL.
582 33 14-xx

SPODNIE OCHRONNE FUNCTIONAL
Wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałych
materiałów wzmocnionych tkaniną Cordura®.
Krój ułatwia wykonywanie lżejszych prac w lesie.
Wysokiej jakości zapięcia zapewniają dobre
dopasowanie, a suwaki wentylacyjne, kieszonka
na przymiar, paski odblaskowe i dodatkowe
wzmocnienie nogawek na kolanach i kostkach
gwarantują bezpieczeństwo, wydajność i komfort
pracy. Spełniają normę EN 381 Klasa 1 (20 m /s).
Rozmiar 46 – 62.
Do pasa, 595 00 08-xx
Ogrodniczki, 596 30 45-xx

SPODNIE OCHRONNE FUNCTIONAL KLASA 2
Zapewniają lepszą ochronę przed przecięciem,
są przy tym bardzo wygodne podczas wykonywania lżejszych prac w lesie. Spodnie uszyto z
materiałów wysokiej jakości, wzmocnionych
tkaniną Cordura®. Wysokiej jakości zapięcia
zapewniają dobre dopasowanie, a suwaki wentylacyjne, kieszonka na przymiar, paski odblaskowe
i dodatkowe wzmocnienie nogawek od kolan
w dół gwarantują bezpieczeństwo, wydajność
i komfort pracy. Spełniają normę EN 381 Klasa 2
(24 m /s). Rozmiar 46-62.
595 00 10-xx

WZMOCNIONE DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI

DOBRA WENTYLACJA

Dolna część wkładki ochronnej w spodniach
została wzmocniona dla ochrony elementów
zabezpieczeń przed przetarciem i zapewnienia
im większej trwałości.

Otwory na karczku zapewniają dobrą wentylację.
Suwaki pod pachami i z tyłu nogawek pozwalają
regulować przepływ powietrza odpowiednio
do potrzeb.

IDEALNE DOPASOWANIE

WZMOCNIENIE NA POTRZEBY
INTENSYWNEJ PRACY

Elastyczne ściągacze w pasie z blokadami
można łatwo ściskać lub rozluźniać, aby kurtka
lepiej leżała.

Łokcie, kostki oraz przód spodni chroni tkanina
cordura, natomiast dolna część nogawek została
wzmocniona, aby sprostać wymogom
intensywnej pracy.

FUNCTIONAL PRACA OD CZASU DO CZASU

ODZIEŻ OCHRONNA DO WYDAJNEJ,
SKUTECZNEJ PRACY
Odzież z serii Husqvarna Functional obejmuje ubrania, na których możesz polegać podczas
wykonywania prac w lesie. Mocne, odporne tkaniny, skuteczna wentylacja i przemyślany
krój pomogą uporać się z każdym zadaniem. Swoboda nieskrępowanych ruchów umożliwia
koncentrację wyłącznie na wykonywanej pracy.

UTRZYMYWANIE ODZIEŻY
W DOBRYM STANIE
KOSZULA ROBOCZA
Miła w dotyku i wygodna koszula dająca
swobodę ruchów, w atrakcyjnej kolorystyce
Husqvarna, do pracy i aktywnego wypoczynku.
100 % niekurczliwa bawełna. Rozmiar S–XXL.
578 78 57-xx

SZELKI HUSQVARNA
Większa szerokość, regulacja długości.
Skórzane paski, 505 61 85-10
Mocne metalowe zapięcia, 505 61 85-00

Aby odzież zachowała swoje właściwości ochronne, należy ją regularnie
czyścić i kontrolować, czy nie jest uszkodzona. Dotyczy to wszystkich
elementów odzieży, łącznie z rękawicami i kaskami. Uszkodzone elementy
należy wymienić. Przed użyciem produktu należy zawsze przeczytać
informacje zawarte na metce lub w instrukcji obsługi.
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KURTKA DO PRAC
LEŚNYCH HIGH VIZ, CLASSIC
Wygodny krój stworzony z myślą o sporadycznych pracach wykonywanych w lesie czy na
poboczach dróg. Wykonana z wysokiej jakości
tkaniny poliestrowej i bawełnianej diagonal, z
kieszonką na piersi. Dobra widoczność zgodna
z normą EN ISO 20471 Klasa 3 (najwyższy
standard), dzięki czemu jest zatwierdzona do
prac prowadzonych na poboczach dróg i w lesie.
Rozmiar S – XXXL.

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH CLASSIC
Stylowy krój. Kurtka przeznaczona do okazjonalnej pracy w terenie, na przykład przygotowania
drewna na opał. Wykonana z wysokiej jakości
poliestru i bawełnianej tkaniny diagonal, z
elementami w kolorze fluorescencyjnego pomarańczu i odblaskowym logo. Dwie kieszenie
przednie i jedna na piersi. Komfort i dobra
widoczność w miejscu pracy. Rozmiar S – XXL.
582 33 51-xx

596 30 46-xx

SPODNIE OCHRONNE CLASSIC
Niezawodna ochrona dla osób sporadycznie
używających pilarki, np. do cięcia drewna na opał
i innych drobnych prac. Wykonane z odpornej
tkaniny poliestrowej i bawełnianej diagonal.
Wkładka chroniąca przed przecięciem jest w
dolnej części wzmocniona dla ochrony przed
przetarciem na skutek stykania się z obuwiem.
Spełniają normę EN 381 Klasa 1 (20 m /s).
Rozmiar 44 – 64.
Do pasa, 595 00 14-xx, Dostępne także w wersji
z nogawkami -5 cm (44-64)
Ogrodniczki, 596 30 48-xx

NOGAWKI OCHRONNE CLASSIC
Łatwe do założenia i ściągnięcia nogawki
zapewniają skuteczną ochronę podczas
sporadycznych prac wykonywanych pilarką,
gwarantując komfort jakiego oczekujesz od
Husqvarna. Wykonane z wysokiej jakości tkaniny
poliestrowej i bawełnianej diagonal z suwakiem
na całej długości z tyłu. Wkładka chroniąca przed
przecięciem jest w dolnej wewnętrznej części
wzmocniona dla ochrony przed przetarciem na
skutek stykania się z obuwiem. Spełnia normę
EN 381 Klasa 1 (20 m /s). Rozmiar uniwersalny.
595 00 16-01

OCHRONA DLA OCHRONY
Wkładka chroniąca przed przecięciem jest
całkowicie osłonięta, aby pył nie osłabiał działania
warstw z włókien.

WZMOCNIONE DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI

CLASSIC SPORADYCZNE UŻYCIE

ODZIEŻ OCHRONNA
NASTAWIONA NA DZIAŁANIE
Odzież z serii Husqvarna Classic sprawdza się znakomicie podczas okazjonalnych prac w terenie.
Tworzona z myślą o użytkowniku oferuje jakość i niezawodność, jakich oczekujesz od marki
Husqvarna. Wysokiej jakości materiały i przemyślany krój, niezawodna, certyfikowana ochrona
i cechy zwiększające komfort dadzą użytkownikom pewność niezbędną do wykonania zadania.

SPODNIE OCHRONNE CLASSIC ENTRY
Niezawodność za przystępną cenę. Do prac
wykonywanych sporadycznie, takich jak cięcie
drewna na opał. Dwie kieszenie przednie i
suwaki w tylnej części nogawek dla wentylacji
zapewniają komfort pracy. Ochrona przed
przecięciem zgodna z normą EN 381 Klasy 1.
Rozmiar 44-58.
596 31 63-xx

Dolna część wkładki ochronnej w spodniach
została wzmocniona dla ochrony elementów
zabezpieczeń przed przetarciem i zapewnienia
im większej trwałości.

DLA OCHŁODY
Kurtka zapinana jest z przodu na suwak na całej
długości, a z tyłu ma otwarty karczek. Suwaki
wentylacyjne w tylnej części nogawek pozwalają
regulować przepływ powietrza.

KIESZENIE ZAPINANE NA SUWAKI
Aby ułatwić dostęp do rzeczy osobistych, w
kurtce znalazły się dwie przednie kieszenie
zamykane na suwak oraz kieszonka na piersi.

JAKI SPRZĘT OCHRONNY POTRZEBNY
JEST PODCZAS PRACY PILARKĄ?
Nigdy nie należy pracować pilarką bez spodni lub nogawek z ochroną przed
przecięciem, kasku z osłoną oczu, ochronników słuchu, butów z ochroną
przed przecięciem i rękawic. Poza wymaganiami podstawowymi przedstawionymi powyżej, Husqvarna zaleca także noszenie kurtki do prac leśnych
zapewniającej pracownikom bycie dobrze widocznym. Zawsze informuj inną
osobę, gdzie zamierzasz pracować i o której planujesz skończyć pracę. Miej
też przy sobie apteczkę pierwszej pomocy oraz przyrząd umożliwiający
komunikację, na przykład gwizdek albo telefon komórkowy, aby w razie
potrzeby móc wezwać pomoc.
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ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE
DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH
Długotrwała praca wykaszarką lub wycinarką zawieszoną na szelkach wymaga od
odzieży roboczej wygody i funkcjonalności. Praktyczne dodatki umieszczone w
odpowiednich miejscach, takie jak podkładki czy kieszenie zapinane na suwak są
równie ważne, co wygodna podszewka i szwy, zapinane otwory wentylacyjne
i trwała ochrona przed wyrzucanym w powietrze żwirem.

FUNKCJONALNY KRÓJ
Odzież przeciwdeszczowa została
tak zaprojektowana, aby zapewnić
maksymalną swobodę ruchów. Dłuższa
tylna część sprawia, że niezależnie od
rodzaju wykonywanej pracy użytkownik
pozostaje suchy.

KURTKA TECHNICAL
DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH
Kurtka zaprojektowana specjalnie do długotrwałej pracy
w szelkach. Miejsce na dodatkową podkładkę, odciążającą ramiona. Kieszenie łatwo dostępne również po założeniu szelek. Miejsca szczególnie narażone na zużywanie
zostały wzmocnione, dzięki czemu kurtka jest bardziej
trwała i wytrzymała. Otwory wentylacyjne na suwak pod
pachami i rozpinany karczek z tyłu utrzymują komfortową
temperaturę. Ergonomicznie profilowane rękawy.
Rozmiar S–XXL.
580 68 82-xx

SUCHO I CIEPŁO W KAŻDYCH WARUNKACH
SPODNIE TECHNICAL
DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH
Spodnie zaprojektowane specjalnie do długotrwałej pracy
wykaszarką i wycinarką. Miejsce na dodatkową podkładkę,
chroniącą biodro. Nieprzepuszczająca wody tkanina z
przodu i po bokach nogawek z dodatkową wyściółką zabezpieczającą przed wyrzucanym żwirem. Tkanina ma
powierzchnię poddaną obróbce, dzięki czemu wilgotna
trawa łatwiej od niej odpada. Miejsca szczególnie narażone
na zużywanie zostały wzmocnione, dzięki czemu spodnie
są bardziej trwałe i wytrzymałe. Suwaki z tyłu nogawek
ułatwiają regulację temperatury. Nogawki ergonomicznie
profilowane w kolanach. Rozmiar 46–60.

WODOODPORNOŚĆ

Wygodny krój, lekki, wiatro i wodoodporny materiał to podstawowe cechy naszej odzieży przeciwdeszczowej,
co zapewnia suchość i ciepło podczas pracy w zimnych i wilgotnych warunkach. Wśród naszej szerokiej oferty
znajdziesz odzież dostosowaną do różnych warunków pogodowych.

Odzież typu Softshell z elastycznego
tworzywa gwarantuje suchość i komfort
pracy.

580 68 81-xx

NOWOŚĆ
ODBLASKOWA KURTKA DO PRAC
PIELĘGNACYJNYCH, TECHNICAL
Kurtka zaprojektowana specjalnie do długotrwałej
pracy w szelkach. Wysoka widoczność zgodnie z
EN ISO 20471 Klasa 3. Miejsce na dodatkową
wkładkę, odciążającą ramiona. Kieszenie łatwo
dostępne również po założeniu szelek. Otwory
wentylacyjne na suwak pod pachami i rozpinany
karczek z tyłu utrzymują komfortową temperaturę.
Nowa konstrukcja i ergonomiczne profilowanie
rękawów oraz zastosowany na plecach materiał
rozciągliwy w 4 strony zapewniają większą
swobodę ruchów. Rozmiar S–XXL.
597 24 59-xx

NOWOŚĆ
ODBLASKOWE SPODNIE DO PRAC
PIELĘGNACYJNYCH, TECHNICAL
Spodnie zaprojektowane specjalnie do długotrwałej
pracy wykaszarką i wycinarką. Wysoka widoczność
zgodnie z EN ISO 20471 Klasa 2. Miejsce na dodatkową
wkładkę odciążającą biodro. Nieprzepuszczająca wody
tkanina z przodu i po bokach nogawek, z dodatkową
wyściółką zabezpieczającą przed wyrzucanym żwirem.
Tkanina ma specjalną powłokę, dzięki czemu wilgotna
trawa łatwiej od niej odpada. Miejsca szczególnie
narażone na zużywanie zostały wzmocnione, dzięki
czemu spodnie są bardziej trwałe i wytrzymałe. Suwaki z
tyłu nogawek ułatwiają regulację temperatury. Nogawki
ergonomicznie profilowane w kolanach. Rozmiar 46-60.

KURTKA PRZECIWDESZCZOWA
Wykonana z wodoodpornego, elastycznego
materiału, z wszytymi, zespolonymi szwami.
Karczek na piersiach, plecach i rękawach dla
dobrej wentylacji. Pod karczkiem wytrzymała
siateczka. Sztruksowy kołnierz zapinany na
rzepy, wydłużone rękawy oraz dłuższy tył
z zakładką przeciwdeszczową. Kieszeń na
piersi oraz suwak z przodu są zabezpieczone
zatrzaskami. Rozmiar S–XL.

SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE
Spodnie przeciwdeszczowe wykonane z
wodoodpornego, elastycznego materiału, z
zaszytymi, zespolonymi szwami. Suwak w dolnej
części nogawek ułatwia noszenie spodni na
butach. Model ten wyposażono w górnej części
w siateczkę o szerokości 10 cm, zapewniającą
lepszą wentylację oraz elastyczny ściągacz
w pasie ze sznurkiem. Rozmiar S–XL.

PRZECIWDESZCZOWA
OSŁONA PLECÓW Z RĘKAWAMI
Wydłużona osłona pleców, zaszyte i zespolone
szwy, regulowane zapięcie na napy z przodu,
wydłużone rękawy zapinane na napy, dłuższy
tył z zakładką przeciwdeszczową. Rozmiar
uniwersalny.
505 63 16-10

523 08 05-xx

523 07 92-xx

597 24 62-xx

WENTYLACJA
Suwaki pod pachami ułatwiają wentylację i
regulację temperatury

DUŻA SWOBODA RUCHÓW
Specjalna konstrukcja rękawów, ergonomiczne
profilowanie łokci oraz tkanina na plecach
rozciągliwa w 4 strony dają większą swobodę
ruchów.

MATERIAŁ OCHRONNY
Materiał w przedniej i bocznej części nogawek nie
przepuszcza wody i jest gruby, aby zapewnić
ochronę np. przed wyrzucanymi w powietrze
kamykami.

WKŁADKA NA BIODRO
Kieszeń na wkładkę ochronną, ułatwiającą pracę.

KURTKA TYPU SOFTSHELL
Wiatroodporna, nieprzemakalna kurtka typu softshell, wykonana z wygodnego, elastycznego materiału z miękką, polarową podszewką. Doskonała do
pracy w różnych warunkach pogodowych. Można
ją nałożyć na inną odzież lub nosić samodzielnie.
Wzmocniona nylonem Cordura® na ramionach, z
tyłu rękawów i po bokach. Profilowane rękawy
zapewniają większą wygodę i swobodę ruchów.
Możliwość regulacji dolnych części rękawów za
pomocą rzepów. Cztery kieszenie z suwakami z
przodu oraz dwie kieszenie wewnętrzne. Rozmiar
S–XL.
577 25 30-xx

KURTKA / KAMIZELKA Z MIKROTWORZYWA
Wygodna odzież z mikrotworzywa, wykonana
w 100% z polaru poliestrowego i tkaniny 4-way
stretch, pochłaniającej tylko do 6% wilgoci. Z
przodu suwak na całej długości, jedna kieszeń
na klatce piersiowej i dwie niżej, wyposażone
w suwaki. Rozmiar S–XL
Kurtka, 577 25 65-xx
Kamizelka, 577 25 66-xx

BIELIZNA JEDNOWARSTWOWA
Wykonana z dzianiny interlock poliester 100 %,
zarówno z włókien, jak i dzianiny teksturowanej.
Dzięki temu tkanina odprowadza z powierzchni
skóry wilgoć, która następnie jest pochłaniana
przez kolejną warstwę odzieży, a przy tym
zapewnia dobrą wentylację i poczucie komfortu.
Rozmiar 46–58.
Podkoszulek, 544 96 41-xx
Kalesony, 544 96 42-xx

NOGAWKI PRZECIWDESZCZOWE
Doczepiane do paska od spodni lub do pasa
na narzędzia. Regulowane zapięcie na guziki
pozwala na uzyskanie trzech długości. Rozmiar
uniwersalny.
505 63 26-10
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OBUWIE OCHRONNE ZAPEWNIAJĄCE
KOMFORT I STABILNOŚĆ

RĘKAWICE DOSTOSOWANE
DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Aby sprostać wymaganiom różnego rodzaju pracy w terenie, oferujemy
bogatą ofertę obuwia ochronnego o nowoczesnym kroju, wykonanego z
wysokiej jakości materiałów. Podstawą naszych badań nad opracowaniem
tej starannie zaprojektowanej linii obuwia było doświadczenie osób
pracujących profesjonalnie w lesie oraz w parkach i ogrodach.

Oferujemy najnowocześniejsze rękawice zaprojektowane specjalnie do poszczególnych
typów pracy. Ogrodnik, drwal czy arborysta? To klient decyduje o tym, co jest mu potrzebne
do pracy. Nasza oferta rękawic obejmuje wszystkie rodzaje prac.
SKARPETY CLIMAYARN
Wygodne skarpety z przędzy Climayarn, która
grzeje w zimne dni i zapobiega przegrzaniu
w upał. Rozmiar 37-48.
589 91 23-xx

TECHNICAL– PRACA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN

BALSAM DO SKÓR
Sprawia, że skóra jest miękka i wygodna, a przy tym odporna
na wilgoć i zabrudzenia. Zawiera lanolinę, wosk pszczeli,
wazelinę i olej norkowy. 200 ml.
590 65 22-01

TECHNICAL – PRACA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN

PEWNE OPARCIE
Bardziej stabilna podeszwa zapewnia optymalną
przyczepność, zapobiegając ślizganiu się w zimowych warunkach.

SKARPETY HUSQVARNA
Wewnętrzne skarpety, wchłaniające i
odprowadzające wilgoć dzięki specjalnym
kapilarom. Rozmiar 37–46.
505 61 60-xx

BUTY SKÓRZANE, TECHNICAL GARDEN
Wysokiej jakości wodoodporna skóra/nylonowa
siateczka do długotrwałej pracy w parku lub
ogrodzie, a także aktywnego wypoczynku.
Membrana Sympatex sprawia, że obuwie jest
w 100 % nieprzemakalne. Przednia część buta
posiada dodatkową gumową ochronę. Wypustki
ułatwiające wciąganie buta na napiętku
i języku. Spełniają normę EN ISO 20345:2011.
Rozmiar 36–47.
575 35 47-xx

BUTY OCHRONNE, TECHNICAL Z OCHRONĄ
PRZED PRZECIĘCIEM
Poprawiona konstrukcja pięty, stabiniejsza górna
część buta z bardziej miękką wyścióką oraz nowa
podeszwa dla lepszej przyczepności w niskich tempreaturach. Wykonane z wysokiej jakości materiału
Sympatex®, który jest w 100 % nieprzemakalny i
oddychający. Posiadają dodatkową wyściółkę wokół
kostki i pięty dla dodatkowej ochrony i komfortu, oraz
stalowe podnoski. Dolna część buta od podeszwy
wzmocniona jest gumą jako dodatkowa ochrona.
Spełniają normę EN 17249:2013 klasa 2 (24 m /s).
Rozmiar 36–48. 578 78 56-xx

BUTY SKÓRZANE FUNCTIONAL Z OCHRONĄ
PRZED PRZECIĘCIEM
Nieprzemakalne, lekkie skórzane buty, bardzo
stabilne, do intensywnego użytku. Wzmocnione z
przodu i z tyłu dla wsparcia stopy. Wygodnie
wyściełana górna część języka i cholewa. Membrana
TE-POR zapewnia stopie suchość, a podeszwa
Vibram® daje dobrą przyczepność. Łatwa regulacja dzięki specjalnemu zapięciu. Wzmocnione
podnoski zapewniają większe bezpieczeństwo.
Spełniają normę EN ISO 17249:2013 klasa 2
(24 m/s). Rozmiar 39–47.
595 08 73-xx

RĘKAWICE, TECHNICAL
Krótkie i dopasowane dla większej swobody
ruchów. Spód rękawicy z garbowanej skóry
koziej, ze wstawkami z jerseyu i szarej pianki.
Z wierzchu laminowana tkanina spandex.
Spełniają normę EN 388:2016.
Rozmiar 9, 10, 12.

RĘKAWICE, TECHNICAL LIGHT
Dopasowane i wygodne rękawice z koziej skóry
z dodatkiem niezwykle miękkiego zamszu.
Na wierzchu tkanina z laminowanego spandexu
z odblaskowym wzorem. Spełniają normę
EN 388:2016. Rozmiar 8, 9, 10.
579 38 06-xx

579 38 04-xx

579 38 10-xx

ZAPROJEKTOWANE DO PRACY
Miękka pięta i wyściółka zapewniają komfort
podczas długotrwałej pracy.

FUNCTIONAL – PRACA OD CZASU DO CZASU

SUSZARKA DO BUTÓW
Łatwo i szybko wysuszy każdy rodzaj obuwia,
nie usztywniając i nie krusząc przy tym
skóry. 1,1 metra przewodu, 4 + 4 W/ 230 V.
Zgodna z normą CE.

FUNCTIONAL – PRACA OD CZASU DO CZASU
NOWOŚĆ

RĘKAWICE, TECHNICAL
Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Krótkie i dopasowane dla większej swobody
ruchów. Spód rękawicy z garbowanej skóry
koziej, ze wstawkami z jerseyu i szarej pianki.
Z wierzchu laminowana tkanina spandex.
Chroniona tylko lewa dłoń. Spełniają normę
EN 381-7:1999 klasa 1 (20 m /s) oraz
EN 388:2016. Rozmiar 8, 9, 10.

DO DŁUGOTRWAŁEJ PRACY
Oddychająca, nieprzepuszczająca wody i
odporna na zarysowania skóra Perwanger®
sprawia, że buty są bardzo trwałe i wygodne.

544 96 40-01
KOŁKI
Kołki do butów gumowych. Ułatwiają
chodzenie po śliskich i oblodzonych
powierzchniach. 50 sztuk wraz z kluczem.
587 25 81-01
SZNURÓWKI
Sznurówki do butów skórzanych.

ZNAKOMITA PRZYCZEPNOŚĆ

579 30 10-01

RĘKAWICE, FUNCTIONAL
Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Wygodne rękawice ze spodem z podwójnej
garbowanej skóry koziej. Z wierzchu spandex
laminowany pianką, kostki palców chronione
przez neopren i nylon. Spełniają normę
EN 381-7:1999 klasa 0 (16 m /s) oraz
EN 388:2016. Rozmiar 7, 8, 9, 10, 12.

RĘKAWICE, FUNCTIONAL
Wygodne rękawice do długotrwałej pracy.
Spód z podwójnej garbowanej skóry koziej.
Z wierzchu spandex laminowany pianką, kostki
palców chronione przez neopren i nylon.
Spełniają normę EN 388:2016. Rozmiar 7, 8, 9,
10, 12.

RĘKAWICE, FUNCTIONAL ZIMOWE
Ciepłe, wygodne i nieprzepuszczające wody.
Doskonale oddychająca membrana Hipora oraz
izolacja Thinsulate, z wyściółką z mikropolaru.
Spełniają normę EN 388:2016. Rozmiar 8, 10, 12.
579 38 03-xx

579 38 01-xx

579 38 02-xx

Podeszwa Vibram® zapewnia znakomitą
przyczepność nawet na śliskim podłożu, co
zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

CLASSIC – SPORADYCZNE UŻYCIE
WYGODNA KONSTRUKCJA
Rękawice zapinane są za pomocą wygodnego
rzepu, dzięki czemu znakomicie leżą, a wygodne
szwy dopasowane są do kształtu dłoni.

CLASSIC – SPORADYCZNE UŻYCIE

BUTY GUMOWE FUNCTIONAL Z OCHRONĄ
PRZED PRZECIĘCIEM
Buty ochronne sprawią, że stopy będą suche,
bezpieczne i gotowe do pracy następnego dnia.
Wyposażone są w stalowe podnoski, ochronę
przed przecięciem, osłonę kostki, karbowany
napiętek oraz antypoślizgową podeszwę, dostosowaną do kołków. Buty zostały opracowane i
sprawdzone we współpracy z profesjonalnymi
użytkownikami. Spełniają normę EN 17249:2013
klasa 2 (24 m /s). Rozmiar 37–47.

BUTY GUMOWE FUNCTIONAL Z OCHRONĄ
PRZED PRZECIĘCIEM
Wygodne, ręcznie wykonane buty z ochroną
antyprzecięciową, do wielogodzinnej pracy w
każdych warunkach pogodowych. Dodatkowo
wzmocniona górna część buta, ze stalowym
podnoskiem i wzmocnionym łączeniem z
podeszwą dostosowaną do kołków. Napiętek
ułatwia zakładanie i ściąganie butów. Spełniają
normę EN 17249:2013 klasa 3 (28 m /s).
Rozmiar 37–50.

573 95 58-xx

573 95 59-xx

BUTY SKÓRZANE CLASSIC Z OCHRONĄ
PRZED PRZECIĘCIEM
Wytrzymałe, a przy tym lekkie i wygodne buty
skórzane, ze wzmocnieniem z mikrofibry i
poliestrową podszewką siatkową. Ochrona
przed przecięciem 20 m /s. Ochrona zachodząca na podnoski dla większej trwałości
butów. Wzmocnione części dolne i pięta to
gwarancja odporności na zużycie i stabilności
kostki i całej stopy. Wyjmowane wkładki można prać. Spełniają normę EN 17249:2013
klasa 1 (20 m /s). Rozmiar 39–47.
586 44 71-xx

NAJWYŻSZEJ KLASY MATERIAŁ
Zawierająca naturalny tłuszcz skóra koźlęca
stanowi dobrą ochronę przed wilgocią, nadając
się do wymagających prac.

RĘKAWICE, CLASSIC
Wytrzymałe rękawice w uniwersalnym rozmiarze.
Spód rękawicy z garbowanej skóry koziej, z
wierzchu tkanina spandex. Mankiety powleczone
gumą, z bawełnianym ściągaczem. Spełniają
normę EN 388:2016. Rozmiar uniwersalny.

RĘKAWICE, CLASSIC LIGHT
Dopasowane, wygodne rękawice. Spód rękawicy
z garbowanej skóry koziej, z wierzchu tkanina
jersey. Odpowiednie do różnych typów pracy.
Spełniają normę EN 388 :2016.
Rozmiar 6, 7, 8, 9, 10.

579 37 99-10

579 38 00-xx
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NASZA GŁOWA, OCZY I USZY ZASŁUGUJĄ
NA PROFESJONALNĄ OCHRONĘ
Ochrona najbardziej wrażliwych części ciała stanowi przedmiot intensywnych
badań Husqvarna nad doskonaleniem produktów. Dzięki naszej długotrwałej, bliskiej
współpracy z profesjonalnymi użytkownikami, zapewniamy znakomite zestawy
ergonomicznie zaprojektowanych akcesoriów do ochrony głowy, wzroku i słuchu.
A jeśli masz ochotę posłuchać muzyki, masz teraz do dyspozycji ochronniki
słuchu z wbudowaną funkcją przesyłania strumieniowego.

OCHRONNIKI SŁUCHU
Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®
Ochronniki Husqvarna X-COM R z technologią
Bluetooth® umożliwiają odbieranie telefonów i
dzwonienie, łączność przez interkom czy
słuchanie wybranej muzyki za pośrednictwem
ochronników słuchu. Duży przycisk odbioru
ułatwia obsługę, wewnętrzna antena radia FM.
Mikrofon widoczny na zdjęciu sprzedawany jest
osobno.

OSŁONA TWARZY ULTRAVISION
Ograniczenie światła wpadającego jedynie o
20 % na całej siatkowej powierzchni. Mniejsza
podatność na przywieranie wody do siatki.
Mniejsza podatność na trwałe odkształcenia.

Do kasku, 595 08 42-01

ZESTAW HIGIENICZNY
Komplet wymiennych wkładek do ochronników
słuchu. Obejmuje tworzywo dźwiękochłonne
i poduszeczki na uszy.

Mikrofon boom 596 48 95-01

Do pasywnych, 505 66 53-26

Z pałąkiem, 595 08 40-01

574 61 35-01

Do radia FM, 578 40 23-01

NOWOŚĆ

Do X-COM, 596 48 94-01

Osłona z trwalszą, gęstszą siatką. Ochrona
przed drobnymi trocinami
597 68 17-01

OSŁONA TWARZY ULTRAVISION
Ograniczenie światła wpadającego jedynie o
20 % na całej siatkowej powierzchni. Mniejsza
podatność na przywieranie wody do siatki.
Mniejsza podatność na trwałe odkształcenia.

TECHNICAL– PRACA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN

KASK TECHNICAL DO PRAC LEŚNYCH
Lekki, wytrzymały kask o całkowicie nowej konstrukcji, wyposażony w inteligentne rozwiązania zmniejszające ciężar, pozwalające na lepsze dopasowanie
i zapewniające głowie bardziej komfortową temperaturę nawet podczas długotrwałej pracy. Gwarantuje
również większe pole widzenia i posiada miejsce na
lampkę.

CHŁÓD I KOMFORT

574 61 35-01

System wentylacji naszych kasków Technical do
prac leśnych zapewnia głowie ochłodę i komfort
również podczas intensywnej pracy w upalne dni.

OCHRONNIKI SŁUCHU Z PAŁĄKIEM
Wygodne ochronniki słuchu z możliwością
dopasowania nacisku w zakresie 20%, z miękką,
oddychającą wyściółką pałąka. Ochronniki słuchu
zapewniają optymalną ergonomię.
505 66 53-04

Z pałąkiem, 578 27 49-03

Odblaskowy pomarańcz, 585 05 84-01
Fluorescencyjny pomarańcz, z X-COM R,
595 08 43-01

OCHRONNIKI SŁUCHU DO KASKU
Optymalnie ergonomiczne, do długotrwałego
użytku. Wyjątkowe wkładki z poliuretanu są
wyjątkowo obszerne i wygodne dla uszu. To
najlepszy wybór z punktu widzenia komfortu i
możliwości dostosowania do własnych potrzeb.
Do kasku H200 i Alveo, 505 66 53-25
Do kasku H300, 587 44 24-01

Do kasku, 578 27 49-04

ŁATWA REGULACJA
Nasz kask Technical do prac leśnych ma
pokrętło regulacyjne obsługiwane jedną ręką,
umożliwiające łatwą i szybką zmianę rozmiaru.

KASK DLA ARBORYSTÓW TECHNICAL
Lekki, przepuszczający powietrze
kask dla profesjonalnych arborystów.
System regulacji pasków z dwoma
pokrętłami centrującymi na głowie
zapewnia optymalne wyważenie i
stabilność kasku.

OCHRONNIKI SŁUCHU Z RADIEM FM
Nowe ochronniki słuchu z radiem FM, lepsza
jakość dźwięku i pałąk o nowej konstrukcji,
wywierający mniejszy nacisk na głowę i uszy.
Ochronniki zostały tak zaprojektowane, że
dostosowują się idealnie do kształtu głowy.
Wejście audio 3,5 mm (AUX) do podłączenia
odtwarzacza mp3 lub krótkofalówki.



METALOWA, SIATKOWA OSŁONA TWARZY
Pasuje do wszystkich naszych kasków
i ochronników słuchu.
505 66 53-21

OSŁONA FREE VIEW

Odblaskowy pomarańcz, 578 09 23-01

Wyjątkowa konstrukcja zapewnia szerokie pole
widzenia po podniesieniu osłony.

NYLONOWA, SIATKOWA OSŁONA TWARZY
Pasuje do wszystkich naszych kasków
i ochronników słuchu.
505 66 53-19

OCHRONNIKI SŁUCHU
Wygodne ochronniki słuchu z możliwością dopasowania nacisku w zakresie
20 %. Idealne podczas koszenia i wykonywania innych prac w lesie i ogrodzie.
Wyposażone w kaptur ochronny między osłoną twarzy a pałąkiem, który
chroni przed ścinkami trawy i deszczem. Należy zawsze zakładać z okularami
ochronnymi. Mogą być wyposażone w daszek przeciwsłoneczny.
Z osłoną twarzy z pleksiglasu, 505 66 53-48

FUNCTIONAL – PRACA OD CZASU DO CZASU

KASK FUNCTIONAL DO PRAC LEŚNYCH
Kask dla pracowników leśnych to optymalne
połączenie bezpieczeństwa i ergonomii
w codziennej pracy. Wyposażony jest w osłonę
UltraVision, ograniczającą światło wpadające o
20 %, wyposażoną w sześciopunktowe
mocowanie, które zapewnia większą wygodę i
mniejszy ucisk głowy. Ergonomiczne ochronniki
słuchu umożliwiają dłuższe użytkowanie.
Odblaskowy pomarańcz, 576 41 24-01
Pomarańcz, 576 41 24-02

OCHRONNIKI SŁUCHU, GARDENER
Prostszy model z poszerzonym pałąkiem, bez wyściółki, który dobrze
dopasowuje się do głowy, nie uciskając jej. Dostępne również w wersji
z pleksiglasową osłoną twarzy.
505 69 90-12
Z osłoną twarzy z pleksiglasu, 505 66 53-60

Z siatkową osłoną twarzy, 505 66 53-58

CLASSIC – SPORADYCZNE UŻYCIE

KASK DO PRAC LEŚNYCH CLASSIC
W pełni wyposażony kask do mniej intensywnych
prac leśnych i w ogrodzie. Tradycyjna sześciopunktowa więźba z tworzywa sztucznego,
mechanizm regulacji jedną ręką. Trzystopniowa
regulacja rozmiaru więźby umożliwia indywidualne dopasowanie kasku. Ochronniki słuchu
zapewniają optymalną ergonomię. Osłona
z metalową siatką zapewnia dobrą ochronę
i widoczność.

PLEKSIGLASOWA OSŁONA TWARZY
Pasuje do wszystkich naszych kasków
i ochronników słuchu.
505 66 53-43

Pomarańcz, 580 75 43-01
OSŁONA NIEZAPAROWUJĄCA
Odporna na zarysowanie osłona z poliwę
glanu, z wewnętrzną powłoką zapobiegającą
zaparowaniu. Pasuje do wszystkich naszych
kasków i ochronników słuchu.
505 66 53-63

OKULARY OCHRONNE, GOGLE
Przeznaczone dla osób noszących okulary, z
niezaparowującymi soczewkami i miękką wkładką
zwiększającą komfort użytkowania. Chronią
przed uderzeniem, kurzem i pyłem.
544 96 39-01

OKULARY OCHRONNE X
Odporne na zarysowania, z regulacją ustawienia
soczewek i długości zauszników. Żółte soczewki
poprawiają widzenie przy słabym oświetleniu,
a soczewki zabarwione na szaro, z filtrem UV,
poprawiają widzenie w słoneczny dzień.
Przeźroczyste X, 544 96 37-01
Przyciemnione X, 544 96 37-03
Żółte X, 544 96 37-02

OKULARY OCHRONNE
Okulary odporne na zarysowania, bez regulacji.
Dostępne z soczewkami bezbarwnymi
i zabarwionymi na szaro, z filtrem UV.
Przeźroczyste, 544 96 38-01
Przyciemnione, 544 96 38-02
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KOLEKCJA ODZIEŻY REKREACYJNEJ XPLORER

ZMIENIAJ UBRANIA,
A NIE SIEBIE
Pokaż kim jesteś, także wtedy, gdy nie wykonujesz żadnej ciężkiej pracy. Seria odzieży
rekreacyjnej Husqvarna Xplorer jest zaprojektowana z myślą o Tobie. Te ubrania i
akcesoria sprawią, że będziesz się czuć wygodnie i pewnie także w czasie rekreacji.

AKCESORIA XPLORER

ŚMIAŁO RUSZAJ W NIEZNANE
Każde zadanie czy wędrówka wymagają odpowiedniego wyposażenia,
zwiększającego nasz komfort. Mamy na przykład pojemniki na żywność
i kubki termiczne Husqvarna Xplorer wykonane z odpornej na zgniecenie
stali szlachetnej. Dzięki miedzianej izolacji i próżni między podwójnymi
ściankami napój pozostaje gorący przez 6 godzin, a zimny nawet przez
24 godziny. Silikonowe uszczelki zapewniają potrawom świeżość,
a galwanizowana powierzchnia sprawia, że pojemniki nie absorbują
smaku i nie przekazują go kolejnym potrawom.

NOWOŚĆ
POJEMNIK Z ŁYŻKĄ, IZOLOWANY
Szybko uzupełnij energię, delektując się lunchem z tego poręcznego pojemnika. W pokrywce składana łyżka. Pokrywka jest
szczelna, a duży otwór ułatwia jedzenie, wypełnianie pojemnika i
jego mycie.
0,6 litra, 597 41 78-01

NOWOŚĆ
TERMOS, IZOLOWANY
Zabierz ze sobą w drogę ulubiony napój w tym izolowanym,
odpornym na zgniecenia termosie ze stali szlachetnej.
0,75 litra, 597 41 79-01

NOWOŚĆ
BUTELKA NA WODĘ, IZOLOWANA
Zadbaj o odpowiednie nawodnienie – unikaj przy tym
jednorazowych plastikowych butelek. Ta butelka ze stali
szlachetnej ma wzmocniony, szczelny korek.
0,5 litra, 597 41 81-01
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HUSQVARNA XPLORER

WYSOKA JAKOŚĆ
W WOLNYM CZASIE
Czuj się komfortowo po pracy – niezależnie od tego, jak spędzisz ten
cenny czas. Kolekcja Husqvarna Xplorer pozwoli Ci cieszyć się czasem
wolnym w wygodnych, dobrze leżących i stylowych ubraniach. Odzież
i dodatki wykonano z wysokiej jakości tkanin, z myślą o rekreacji na
świeżym powietrzu.

BLUZA Z POLARU
Bluza z polaru to dobra towarzyszka na każdą
porę roku. W zimne dni wczesną wiosną czy
jesienią stanowi dobrą warstwę środkową, lub
może zastępować kurtkę. Bluza dostępna jest w
rozmiarach męskich i damskich, dzięki czemu
można ją dopasować do własnej sylwetki.

KOLEKCJA ODZIEŻY REKREACYJNEJ XPLORER

CZAPECZKA Z PILARKĄ
Czarna czapeczka z nadrukiem schematu
naszej pionierskiej pilarki z przodu. Wykonana
z oddychającego materiału Coolmax air.

NOWOŚĆ

593 25 37-01

CZAPKA ZIMOWA
Klasyczna, stylowa czapka zimowa z wełny merynosów
30%. Kiedy nadejdą chłodniejsze dni, czapka zapewni
ciepło i komfort. Wyprodukowana w Szwecji z wełny
merynosów pochodzącej ze znanych źródeł.
Granit, 593 25 38-01

KOMIN
Komin zapewni dodatkowe ciepło lub ochroni
Cię przed zimnym wiatrem podczas pracy lub
spaceru w wietrzne i zimne dni. Komin dostępny
jest w kolorze pomarańczowym lub moro z
logo Husqvarna.
593 25 76-01

CZAPKA Z DASZKIEM
Nie tylko w słoneczne dni czapki Husqvarna z daszkiem
zawsze cieszyły się dużą popularnością. W tej kolekcji
mamy trzy modele: pomarańczową czapeczkę w stylu
vintage, zapinaną na rzep, z nadrukiem naszej pionierskiej pilarki; granitowoszarą czapeczkę płócienną z
regulowanym skórzanym paskiem; oraz czapeczkę
moro w stylu retro z regulowanym skórzanym paskiem i
jaskrawopomarańczowym daszkiem. Wszystkie
czapeczki mają regulację z tyłu, dzięki czemu idealnie
leżą na głowie.

KURTKA SOFTSHELL
Oddychająca i wodoodporna kurtka wierzchnia
(hydroizolacja 10 000 mm słupa wody), z materiału
rozciągliwego w 4 kierunkach zapewnia najwyższy
możliwy komfort. Szczelne szwy oraz przydatne
dodatki, takie jak wyściełana kieszonka na telefon
komórkowy, ukryte pod rękawami otwory wentylacyjne
czy zapięcie mankietów na rzepy.

Pionierska pilarka, pomarańcz 593 25 39-01
Granitowy skórzany pasek, granitowoszara,
593 25 40-01

Damska, śliwkowa, XS–L, 593 25 04-xx
Męska, zieleń leśna, S–XXL, 593 25 05-xx

Moro, leśna zieleń, 594 72 97-01

Damska, stalowoszara, XS–L, 593 25 22-xx
Męska, granitowoszara, S–XXL, 593 25 23-xx

NOWOŚĆ
SPODNIE TERENOWE
Wygodne i wytrzymałe spodnie do aktywności na
świeżym powietrzu, z tkaniny rozciągliwej w 4 strony na
kolanach i z tyłu, wzmocnione w miejscach szczególnie
narażonych i z profilowanymi kolanami, dla jeszcze
większego komfortu i swobody ruchów. Łatwa regulacja
długości i szerokości w pasie, dla idealnego
dopasowania.

KOSZULKA FOREST CAMO
Ta koszulka z krótkim rękawem ma rozmiary
unisex i szary nadruk moro. Nadaje się znakomicie
na letnie dni, a w zimniejsze można ją założyć pod
sweter. Rozmiar XS–XXL.

TORBA Z USZAMI, 70 L
Wytrzymała torba o pojemności 70 l uszyta z mocnych
tkanin, uniwersalna. Tkanina zewnętrzna, brezent,
chroni zawartość przed wilgocią i daje się łatwo czyścić.
Wewnętrzna siatkowa kieszeń oraz dwa worki i pasek
na ramię zwiększają wygodę użytkowania.
593 25 83-01

593 25 24-xx
KOSZULKA BARK CAMO
Ta koszulka z długim rękawem jest idealna na niepewną
pogodę, może stanowić jedną z warstw odzieży. Uszyta
w rozmiarach unisex z ciemnozielonej tkaniny z logo
Husqvarna, z wzorem moro przypominającym strukturę
kory. Świetna na co dzień. Rozmiar XS–XXL.

Damskie, stalowoszare/śliwkowe, XS–L, 597 43 08-xx

593 25 31-xx

Męskie, stalowoszare/zieleń leśna, S–XXL,
597 41 85-xx

TORBA NA KÓŁKACH, 90 L
Torba na kółkach o pojemności 90 l, idealnie mieszcząca
wszystkie niezbędne rzeczy. Zapięcie na zamek w kształcie
U w górnej części ułatwia pakowanie, a usztywniane ścianki
i dno sprawiają, że torba zachowuje kształt nawet kiedy jest
pusta. Dla wygody dodano wewnątrz woreczki ułatwiające
przechowywanie rzeczy, a także kieszonkę na identyfikator.
593 25 81-01
PLECAK, 30 L
Wygodny, wysokiej jakości plecak na każdą pogodę
wykonany z trwałego tworzywa TPU/ripstop, dzięki
któremu wilgoć nie przedostaje się do środka, a zabrudzony plecak łatwo można oczyścić. Duże przegrody na
laptop, butelkę wody oraz termos. Kominowe zabezpieczenie zamykane na dwa sposoby chroni wnętrze w
razie deszczu.

KAMIZELKA Z POLARU
Zapewnij ramionom swobodę ruchów, a sobie ciepło. Ta
polarowa kamizelka sprawdzi się podczas prac wykonywanych
wokół domu, na przykład rąbania drewna do kominka czy
pielęgnacji ogrodu. Polar o splocie dzianinowym jest wygodny
i miękki, a kamizelka występuje w wersji męskiej i damskiej,
dla optymalnego dopasowania do sylwetki.

BLUZA Z KAPTUREM
Wygodna bluza z kapturem jest świetnym rozwiązaniem
podczas pobytu na świeżym powietrzu, jako dodatkowa
warstwa albo okrycie wierzchnie. Rozmiary unisex,
odpowiednie na każdą sylwetkę. Uszyta z wygodnych
tkanin w kolorze szarozielonym, pozwala poczuć się
częścią otaczającej nas natury. Rozmiar XS–XXL.

Damska, stalowoszara, XS–L, 593 25 43-xx

597 93 12-xx

593 25 82-01

Męska, granitowoszara, S–XXL, 593 25 44-xx
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SERWIS HUSQVARNA

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA
DLA KOSIARKI AUTOMOWER®

HUSQVARNA CARE™

COŚ WIĘCEJ NIŻ
TYLKO PRODUKT
Zakup produktu Husqvarna oznacza zakup pełnego pakietu wsparcia dla
zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności. Ważną częścią transakcji
jest poczucie pewności, że Państwa maszyna zawsze objęta jest
najlepszą obsługą serwisową oraz że używane są odpowiednie części
zamienne i podzespoły.
W ramach Husqvarna Care™ znaleźć można oferty promocyjne
dotyczące serwisu, bogate gwarancje, a także specjalne zestawy do
konserwacji. Sieć naszych wyszkolonych dilerów zapewnia Państwu
dostęp do fachowych przeglądów i serwisu.
Program Husqvarna Care™ opracowano z myślą o zapewnieniu
użytkownikom komfortu i bezpieczeństwa, aby mogli się odprężyć i
cieszyć bezawaryjną pracą swoich maszyn. Zajmiemy się tym, żeby
Państwo nie musieli.

PIĘĆ LAT BEZTROSKIEGO
UŻYTKOWANIA
Poczuj się bezpieczniej z przedłużoną gwarancją na
kosiarkę automatyczną Automower®. Przy zakupie
otrzymujesz gwarancję na dwa lata, jednak dzięki
promocji Husqvarna Care™, możesz ją wydłużyć o
dodatkowe trzy lata, dzięki czemu zyskujesz święty
spokój na całe pięć lat.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
HUSQVARNA

ORYGINALNE CZĘŚCI DLA
PRAWDZIWEJ NIEZAWODNOŚCI
Oryginalne części zamienne Husqvarna gwarantują
zachowanie pełnych możliwości Państwa produktów
Husqvarna przez cały okres eksploatacji. Są one
dostosowane do konkretnych maszyn i spełniają te
same normy, co części montowane fabrycznie w
oryginalnych maszynach. Regularne przeglądy i serwis
z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych
Husqvarna przeznaczonych do danego urządzenia to
najlepszy sposób, by zapewnić ciągłą sprawność, dużą
trwałość użytkową oraz bezpieczną i bezproblemową
pracę maszyn Husqvarna.

DILERZY HUSQVARNA

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
Więcej na temat programu Husqvarna Care™ w danym kraju na stronie
www.husqvarna.com

Husqvarna ma rozbudowaną sieć dilerów na całym
świecie, a lokalny diler jest zawsze gotowy do pomocy
przy wyborze właściwego modelu profesjonalnej
maszyny do danej pracy, doradzi także w zakresie
właściwej konserwacji i przeglądów. Aby odnaleźć
najbliższego dilera Husqvarna, wystarczy użyć naszej
wyszukiwarki dilerów na www.husqvarna.com
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CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

ILE CZASU BĘDZIE
DZIAŁAŁ AKUMULATOR?
Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora uzależniony jest od trzech czynników:
pojemności akumulatora, maszyny, z którą pracuje akumulator oraz natężenia pracy
(lekka, ciężka). W tabeli podano oczekiwany szacunkowy czas pracy maszyny
akumulatorowej Husqvarna w różnych sytuacjach roboczych.
Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora uzależniony jest od jego
pojemności oraz używanej ładowarki. W wielu przypadkach czas ładowania będzie
krótszy od czasu pracy. Oznacza to, że mając dwa akumulatory możemy pracować bez
przerw – jeden akumulator ładuje się w trakcie użytkowania drugiego.

CZAS ŁADOWANIA DLA RÓŻNYCH
AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK
CYKLE
ŁADOWANIA

PRACA W PEŁNYM ZAKRESIE
PRACA OD CZASU
DO CZASU
SPORADYCZNE UŻYCIE



QC500

QC330

QC250

QC80 / QC80F

POZIOM NAŁADOWANIA

POZIOM NAŁADOWANIA

POZIOM NAŁADOWANIA

POZIOM NAŁADOWANIA

BLi950X

1500

1 h 40 min

2 h 55 min

3h

4 h 5 min

—

—

—

—

BLi550X

1500

1h

1 h 25 min

1 h 40 min

2 h 5 min

—

—

—

—

BLi300

1500

35 min

1h

55 min

1 h 20 min

1h 5 min

1 h 30 min

4h

4 h 20 min

BLi200

1500

30 min

50 min

30 min

50 min

35 min

55 min

2 h 25 min

2 h 40 min

BLi100

1500

30 min

50 min

30 min

50 min

30 min

50 min

1 h 5 min

1 h 25 min

BLi30

600

30 min

50 min

45 min

1 h 5min

50 min

1 h 10 min

3 h 15 min

3 h 35 min

BLi20

600

25 min

40 min

25 min

40 min

25 min

40 min

1 h 50 min

2 h 10 min

BLi10

600

25 min

40 min

25 min

40 min

25 min

40 min

50 min

1 h 10 min

Najlepsza opcja
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CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

CZAS PRACY NA
JEDNYM ŁADOWANIU
RODZAJ PRACY

PRODUKT

AKUMULATOR
Bli950X

RODZAJ PRACY
Bli550X

BLi300

BLi200

Bli100

BLi30

BLi20

Podkrzesywanie

535i XP®

7 h 30 min

3 h 45 min

340i

N/A

N/A

330i

8 h 15 min

4 h 15 min

120i

3h

1 h 30 min

T535i XP®

Trudne cięcie
2 h 15 min

1 h 15 min

40 min

—

45 min

—

1 h 50 min

1h

30 min

35 min

—

535i XP®
T535i XP®

6 h 30 min

4h

2 h 15 min

1h

3 h 10 min

1 h 45 min

18 h 45 min

BLi200

Bli100

BLi30

BLi20

Bli10

3h

1 h 45 min

1h

30 min

12 h 30 min

6 h 15 min

3 h 45 min

2h

1h

7 h 30 min

4h

—

2h

1h

N/A

N/A

550iBTX*

1h

30 min

—

—

—

—

—

—

340iBT*

N /A

N /A

N /A

N /A

N /A

N /A

N /A

N /A

330i

20 h 30 min

10 h 15 min

3 h 15 min

1 h 45 min

535i XP®
T535i XP®

1 h 45 min

45 min

35 min

15 min

10 min

30 min

15 min

5 min

4h

120iB

2 h 40 min

1 h 20 min

45 min

25 min

15 min

40 min

20 min

10 min

550iBTX*

1 h 45 min

50 min

—

—

—

—

—

—

340iBT*

N /A

N /A

N /A

N /A

N /A

N /A

N /A

N /A

3 h 30 min

1 h 45 min

1h

35 min

15 min

50 min

30 min

15 min

120iB

4 h 40 min

2 h 20 min

1 h 20 min

40 min

20 min

1 h 5 min

30 min

15 min

LC 551iV***

1 h 35 min

50 min

30 min

15 min

LB 548i***

2 h 20 min

1 h 15 min

45 min

25 min

5 h 30 min

3h

1h

35 min

1 h 30 min

4 h 30 min

2 h 30 min

1 h 10 min

Intensywna praca

15 min

50 min

25 min

20 pcs

Przecinanie, dachówki

K 535i

165 pcs

85 pcs

—

520iHE3

K 535i

10 pcs

6 pcs

Przecinanie, płytki
podłogowe 7 mm

K 535i

240 pcs

140 pcs

525iB
—

—

45 min

KOSIARKI
Koszenie

3 h 30 min

2h

50 min

2 h 50 min

1 h 30 min

40 min

115iPT4
WYCYNARKI LEŚNE

LC 353iVX/
LC 353iV

35 min

LC 347iVX/
LC 347iV

40 min

LC 247iX/
LC 247i

Wycinanie
4 h 15 min

1 h 30 min

320iB Mark II

—

530iPT5

8 h 15 min

50 min

320iB Mark II

PODKRZESYWARKI

530iPX

3h

530iBX**
—

Przecinanie, granit, 70 mm

5 h 45 min

1 h 30 min

520iHT4

525iB

10 min

2h

40 pcs

11 h 30 min

25 min

530iBX**

K 535i

530iP4

50 min

520iHD60

Lekka praca

—

1 h 20 min

DMUCHAWY

9 h 15 min

Przecinanie, betonowe płyty
ogrodowe, 40 mm

2 h 30 min

1 h 20 min

40 min

2h

1h

30 min

WYKASZARKI

Wykaszanie gęstej trawy

6h

520iHE3

520iHD70

50 min

PRZECINARKI

Wycinanie

BLi300

520iHT4

115iHD45

340i

330i

Pruning

Bli550X

520iHD60
Lekkie przycinanie

T535i XP®

Cięcie kłód

Bli950X

520iHD70

535i XP®
13 h

Ciesielka

AKUMULATOR

NOZYCE DO ŻYWOPŁOTU

PILARKI
Obcinanie gałęzi

PRODUKT

Bli10

20 min
—

—

45 min

—

15 min

—

—

—
25 min

20 min

LC 141iV

1h

30 min

LC 141i

1 h 5 min

35 min

25 min

30 min

20 min

LB 146i

1h

30 min

—

25 min

—

1h

30 min

—

25 min

—

25 min

WERTYKULATORY
535iFR

3 h 20 min

1 h 35 min

1h

30 min

—

45 min

20 min

—

2 h 25 min

1 h 5 min

45 min

25 min

—

35 min

15 min

—

1 h 50 min

50 min

30 min

15 min

—

20 min

10 min

—

4 h 15 min

2h

1 h 15 min

40 min

20 min

60 min

30 min

15 min

325iLK

2 h 50 min

1 h 20 min

50 min

30 min

15 min

40 min

20 min

10 min

315iC

3 h 45 min

1 h 45 min

1h

35 min

20 min

50 min

30 min

15 min

8 h 15 min

4 h 15 min

2 h 15 min

1 h 20 min

40 min

1 h 50 min

1h

30 min
20 min

S138i

535iRXT
535iRX

Wertykulacja
—

—

—

535iFR
Wykaszanie gęstej trawy

535iRXT
535iRX
535iFR

PODKASZARKI
Wykaszanie gęstej trawy

Light grass cutting

520iRX
520iLX

520iRX
520iLX
325iLK

5 h 40 min

2 h 50 min

1 h 40 min

50 min

30 min

1 h 15 min

45 min

315iC

6h

3h

1 h 45 min

1h

30 min

1 h 25 min

50 min

25 min

115iL

5 h 30 min

3h

—

1 h 15 min

40 min

—

1h

30 min

N  /A = Wartości nie były dostępne w momencie oddania do druku. — = Nie zalecane
Czasy pracy są czasami maksymalnymi, odpowiadającymi pracy w trybie savE™, z uwzględnieniem rzeczywistej pracy, podstawowej konserwacji i ruchu/wspinaczki niezbędnych do wykonania zadani.
Podano wielkości orientacyjne, które nie zawsze będą powtarzalne z jednego ustawienia do drugiego.
*Wymaga akumulatora plecakowego BLi. **Wymaga akumulatora plecakowego / pasa FLEXI na akumulatory. ***Wykorzystanie akumulatorów plecakowych wymaga uchwytu i adaptera

Zalecany akumulator
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW– MASZYNY AKUMULATOROWE
PILARKI AKUMULATOROWE

535i XP®

T535i XP®

330i

120i

ZALECENIA

PRZECINARKA
AKUMULATOROWA

K 535i

●●●

● ● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ●

● ●

Sporadyczne użycie

● ● ●
●

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE

530iPT5

530iP4

530iPX

115iPT4

ZALECENIA

ZALECENIA

Praca w pełnym wymiarze

PODKRZESYWARKI AKUMULATOROWE

Praca w pełnym wymiarze

Praca w pełnym wymiarze

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ●

● ●

● ●

Sporadyczne użycie

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE

Sporadyczne użycie

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Typ akumulatora

Li-ion

Typ akumulatora

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Napięcie, V

36

36

36

36

Napięcie, V

Napięcie, V

Typ silnika

BLDC (Bezszczotkowy)

BLDC (Bezszczotkowy)

BLDC (Bezszczotkowy)

BLDC (Bezszczotkowy)

Typ silnika

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
230

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
83

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
88

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
96

36
PMDC
(2-szczotkowy)
N /A

76

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt
przedni / tylny, m /s²*
Podziałka, cale

98

98

101

93

1,0 / 1,2

1,0 / 0,9

1,2 /2,6

2,3 /2,2

1/4

1/4

3  / 8

1/4

Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm /cale

25-30 /10 -12

25-30 /10 -12

25-30 /10 -12

25 /10

2,1 / 2,5

Długość po rozłożeniu, z urządzeniem tnącym, cm

400

250

180

285

3,5

Ciężar (bez akumulatora i osprzętu tnącego), kg

5,0

3,4

3,1

4,1

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)

93

93

93

88

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)

106

106

106

101

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s²*
Podziałka, cale
Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm /cale

2,5 / 2,8
3  / 8
25 –35 /10 –14

2,0 / 2,4
3  / 8
25 –35 /10 –14

2,2 / 2,4
3  / 8 ⁄ 1/4
25 –35 /10 –14

3,5
3  / 8
30 /12

Ciężar (bez akumulatora i osprzętu tnącego), kg

2,6

2,4

2,7

2,9

OPIS

Tarcza, mm
Głębokość cięcia, mm
Poziom ciśnienia akustycznego
przy uchu operatora, dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
(LWA) dB(A)
Równoważny poziom drgań (ahv, eq)
uchwyt przedni / tylny, m /s²*
Ciężar (bez akumulatora i osprzętu
tnącego), kg

98,5
109,5

Zaczep pasa

—

•

—

—

Korek z chowanym uchwytem

•

•

•

•

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

•

•

•

•

Intuicyjne klawisze

•

•

•

•

savE™

•

Nakrętki niegubiące się

•

•

—

—

Hamulec elektryczny

•

savE™

•

•

•

•

Oczko linki

•

Napinanie łańcucha bez narzędzi

—

—

•

•

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom drgań, zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².
Przedstawione dane dotyczące drgań zmierzono dla maszyny z prowadnicą i zalecanym typem łańcucha. W przypadku innej długości prowadnicy, poziom drgań może różnić się maks. o ±1,5 m /s².

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)

OPIS

OPIS

= Dostępne ( ) = Osprzęt
* Zależnie od stanu trawnika

Typ silnika

— = Niedostępne

Korek z chowanym uchwytem

•

•

•

—

Zaczep szelek

•

•

•

•

Intuicyjne klawisze

•

•

•

•

Tylna osłona zapobiegająca uszkodzeniu

•

•

•

—

Nakrętki niegubiące się

•

•

•

—

savE™

•

•

•

•

Wysięgnik teleskopowy

•

—

—

•

Balance Flex™

—

—

—

—

Standardowe pojedyncze

•

•

—

•

Szelki do akumulatora plecakowego

—

—

•

—

SZELKI

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom drgań, zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań
charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s². Przedstawione dane dotyczące drgań zmierzono dla maszyny z prowadnicą
i zalecanym typem łańcucha. W przypadku innej długości prowadnicy, poziom drgań może różnić się maks. o ±1,5 m /s².

Minimum konserwacji – maksymalna wydajność.
Maszyny akumulatorowe Husqvarna praktycznie nie potrzebują konserwacji mechanizmów, jednakże
ostrzenie elementów tnących jest zawsze zalecane, a elementy elektroniczne i oprogramowanie powinno
być regularnie sprawdzane aby zapewnic bezproblemowe działanie. Twoje urządzenie akumulatorowe
powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie
oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny.
W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – MASZYNY AKUMULATOROWE
WYKASZARKI AKUMULATOROWE

520iRX

520iLX

Praca w pełnym wymiarze

●●●

● ● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

●●

● ●

315iC

115iL

ZALECENIA

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

520iHT4

520iHE3

520iHD70

520iHD60

115iHD45

ZALECENIA

Sporadyczne użycie

●
● ● ●

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE

Praca w pełnym wymiarze

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ●

● ●

● ●

● ●

Sporadyczne użycie

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Typ akumulatora

Li-ion

Li-ion

Li-Ion

Li-Ion

Napięcie, V

36

36

36

36

Napięcie, V

36

36

36

36

Li-ion
36

Typ silnika

BLDC (Bezszczotkowy)

BLDC (Bezszczotkowy)

PMDC (4-szczotkowy)

BLDC (Bezszczotkowy)

Typ silnika

BLDC (Bezszczotkowy)

BLDC (Bezszczotkowy)

PMDC (4-szczotkowy)

PMDC (4-szczotkowy)

BLDC (Bezszczotkowy)

Średnica wału, mm

24

24

24

—

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)

—

84

78

78

78

Średnica robocza, cm

40

40

33

33

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)

—

95

94

94

90

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)

76

76

80

77

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s²*

—

3,5 /2,5

2,3 /3,5

1,6 /2,5

1,3 /1,9

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)

96

96

93

91

Długość listwy tnącej, cm

55

55

70

60

45

Rownoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy /prawy, m /s²*

1,2 / 0,7

—

—

—

Długość, rozłożone, z osprzętem tnącym, cm

350

226

127

117

102

Odstęp między zębami, mm

32

32

32

32

25

Prędkość pracy, cięcia/min

4000

4000

4000

4000

3000

Ciężar (bez akumulatora), kg

5,3

4,15

3,9

3,8

3,2

Regulowany tylny uchwyt

—

—

•

•

—

Intuicyjne klawisze

•

•

•

•

•

Tylna osłona zapobiegająca uszkodzeniu

•

•

—

—

—

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s² *

—

1,2 / 0,7

1,9 /1,6

4,2/1,9

Ciężar (bez akumulatora), kg

3,8

3,0

2,85

3,4

System tłumienia drgań

—

—

—

—

Wysoki wspornik uchwytu

•

—

—

—

Intuicyjne klawisze

•

•

•

•

OPIS

ErgoFeed™ głowica żyłkowa

—

—

—

—

savE™

•

•

•

•

Głowica żyłkowa Tap-n-Go

•

•

•

•

Dwustronne obroty

•

•

—

—

OPIS

savE™

•

•

•

•

•

Teleskopowy wysięgnik

•

—

—

—

—

Regulacja kąta pracy

•

•

—

—

—

SZELKI
Balance XB

—

—

—

—

Balance 55

—

—

—

—

Balance 35B

•

—

—

—

• / • /—

• /(• )/—

• /—/—

• /—/—

OSPRZĘT TNĄCY

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne

*Równoważny poziom drgań, zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

Minimum konserwacji – maksymalna wydajność.
Maszyny akumulatorowe Husqvarna praktycznie nie potrzebują konserwacji mechanizmów, jednakże
ostrzenie elementów tnących jest zawsze zalecane, a elementy elektroniczne i oprogramowanie powinno
być regularnie sprawdzane aby zapewnic bezproblemowe działanie. Twoje urządzenie akumulatorowe
powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie
oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny.
W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

= Dostępne ( ) = Osprzęt

— = Niedostępne

*Równoważny poziom drgań, zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW– MASZYNY AKUMULATOROWE
DMUCHAWY AKUMULATOROWE

550iBTX

530iBX

525iB

WYKAZ PRODUKTÓW– MASZYNY AKUMULATOROWE
340iBT

320iB Mark II

120iB

ZALECENIA

KOSIARKI AKUMULATOROWE

LC 353iVX

LC 347iVX

LC 247iX

LB 146i

LC 141iV

LC 141i

LC 141C

● ● ●

● ● ●

ZALECENIA

Praca w pełnym wymiarze

●●●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ● ●

● ●

●

●

● ●

● ● ●

Sporadyczne użycie

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Sporadyczne użycie

Praca w pełnym wymiarze

PARAMETRY TECHNICZNE

● ● ●

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora

Li-ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Źródło energii

Akumulatory

Akumulatory

Akumulatory

Akumulatory

Akumulatory

Akumulatory

Przewód elektryczny

Napięcie, V

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
16

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
14,5

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
17

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
13

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
10

Typ akumulatora

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

—

Zwiększenie siły wydmuchu, (N)

36
BLDC
(Bezszczotkowy)
21

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)

73

77,6

82

79

81

83

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)

94

91

98

97

96

97

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwytu, m /s²*

0,1

0,4

0,5

N/A

0,7

N/A

Przepływ powietrza w rurze, m³/min

12,8

12,4

11,6

13,7

10,8

10,3

Rozmiar kół, przód / tył, mm

190 /230

170 /210

170 /210

170 /150

170 /203

170 /203,2

170 /203,2

Zwiększenie siły przepływu w rurze, m³/min

15,6

14,1

13,3

17

12,4

N/A

Prędkość, km / h

4,5

4,5

—

—

4,5

—

—

Prędkość powietrza w rurze, m /s

54

49,6

48

52

46

46

Tworzywo obudowy

Kompozyt

66

56,2

56

61

54

N/A

Rodzaj dyszy

Okrągła

Okrągła

Okrągła

Okrągła

Okrągła

Okrągła

Waga (bez baterii), kg

6,3

2,9

2,4

6,3

2,4

2,0

Szerokość robocza, cm

Kompozyt
Zbieranie /
Zbieranie / BioClip®/
BioClip® /
Wyrzut tylny
Wyrzut tylny
53
47

Kompozyt
Zbieranie /
BioClip® /
Wyrzut tylny
47

Tworzywo ABS

Zwiększenie prędkości powietrza, m /s

46

Stal
Zbieranie /
BioClip® /
Wyrzut tylny
41

Stal
Zbieranie /
BioClip® /
Wyrzut tylny
41

Stal
Zbieranie /
BioClip® /
Wyrzut tylny
41

Wysokość koszenia,min–maks. mm

20-75

20 -75

20 -75

35-70

25 –75

25 –75

25 –75

Wysokość koszenia, stopnie

6

6

6

3

10

10

10

Regulacja wysokości koszenia

Centralna
Tkanina z blokadą
zanieczyszczeń
60

Centralna
Tkanina z blokadą
zanieczyszczeń
55

Centralna
Tkanina z blokadą
zanieczyszczeń
55

Dwupunktowa
—
—

Centralna
Twardy wierzch z
workiem z tkaniny
50

Centralna
Twardy wierzch z
workiem z tkaniny
50

Centralna
Twardy wierzch z
workiem z tkaniny
50

Zbieranie

Zbieranie

Zbieranie

Rozdrabniający

Zbieranie

Zbieranie

Zbieranie

95

93

93

92

94

94

96

83

79

79

77

83

83

83

Typ silnika

OPIS

Napięcie akumulatora, V

36

36

36

36

36

36

—

Moc, W

750
Napęd własny,
regulacja prędkości
Tylne

750

900

1800

Bez napędu

Bez napędu

Bez napędu

Bez napędu

—

—

550
Napęd własny,
regulacja prędkości
Tylne

550

Koła napędowe

900
Napęd własny,
regulacja prędkości
Tylne

—

—

Obręcze, tworzywo

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Układ napędowy

Metody koszenia

BioClip®

Możliwość stosowania akumulatora plecakowego

•

•

•

•

•

•

Zaczep paska

—

•

•

—

( •  )

—

Zwiększenie mocy

•

•

•

•

•

—

Blokada obrotów

•

•

•

•

•

—

Objętość pojemnika na trawę, litry

Różne długości rur

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

( •  )

—

Intuicyjne klawisze
Wymaga akumulatora plecakowego / pasa FLEXI na
akumulatory

•

•

•

•

•

•

•/—

•/•

—

•/—

—

—

Rodzaj noża
Gwarantowany poziom mocy
akustycznej (LWA), dB(A)*
Poziom ciśnienia akustycznego
przy uchu operatora, dB(A) **
Typ uchwytu

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ciężar, kg

28

26

24

16,9

21,5

18,6

20,4

Centralna regulacja wysokości koszenia

•

•

•

—

•

•

•

Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi

•

•

•

•

•

•

•

Dwa aktywne gniazda akumulatorów

•

•

•

•

—

—

—

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne

*Równoważny poziom drgań, zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

Rodzaj pojemnika na trawę

OPIS

Ergonomiczny uchwyt z regulacją boczną

—

—

—

—

—

—

—

Składany uchwyt

•

•

•

•

•

•

•

Regulacja wysokości uchwytu

•

•

•

•

•

•

•

Zasilanie bateryjne

•

•

•

•

•

•

—

savE™

•

•

•

•

•

•

—

Zderzak

—

—

—

—

—

—

—

Zestaw BioClip®

•

•

•

—

•

•

•

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne

Minimum konserwacji – maksymalna wydajność.

Minimum konserwacji – maksymalna wydajność.

Maszyny akumulatorowe Husqvarna praktycznie nie potrzebują konserwacji mechanizmów, jednakże
ostrzenie elementów tnących jest zawsze zalecane, a elementy elektroniczne i oprogramowanie powinno
być regularnie sprawdzane aby zapewnic bezproblemowe działanie. Twoje urządzenie akumulatorowe
powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie
oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny.
W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

Maszyny akumulatorowe Husqvarna praktycznie nie potrzebują konserwacji mechanizmów, jednakże
ostrzenie elementów tnących jest zawsze zalecane, a elementy elektroniczne i oprogramowanie powinno
być regularnie sprawdzane aby zapewnic bezproblemowe działanie. Twoje urządzenie akumulatorowe
powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie
oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny.
W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – KOSIARKI AUTOMATYCZNE
AUTOMOWER®
550

AUTOMOWER®
535 AWD

AUTOMOWER®
520

AUTOMOWER®
450X

AUTOMOWER®
435X AWD

AUTOMOWER®
440

AUTOMOWER®
430X

AUTOMOWER®
420

AUTOMOWER®
315X

AUTOMOWER®
315

AUTOMOWER®
310

AUTOMOWER®
305

AUTOMOWER®
105

ZALECENIA
Ogrody przydomowe, mało przeszkód i łatwe zbocza
Ogrody przydomowe, bardziej złożone, ze stromymi zboczami,
przeszkodami i przejściami
Ogrody przydomowe, bardziej złożone, z nierównymi powierzchniami
trawiastymi i ekstremalnymi zboczami
Profesjonalne zastosowania, wymagające tereny i zbocza
Profesjonalne zastosowania, nierówne powierzchnie trawiaste
i ekstremalne nachylenia

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

● ● ●

●

●

● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

●

● ●

●

● ●

● ● ●

● ●

●

● ●

Wydajność robocza, m² (+/– 20 %)

5000

3500

2200

5000

3500

4000

3200

2200

1600

1500

1000

600

600

Wydajność na godzinę, m²

208

146

92

208

146

167

133

92

73

68

56

55

43

Maksymalne nachylenie, wewnątrz / przy krawędzi, %

45 /15

70 /50

45 /15

45 /15

70 /50

45 /15

45 /15

45 /15

40 /15

40 /15

40 /15

40 /15

25 /15

Prąd ładowania, A

7,0

7,0

2,2

7,0

7,0

7,0

4,2

2,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

System nawigacyjny, punkty wyjściowe

Nieregularny /5

Nieregularny /5

Nieregularny /5

Nieregularny /5

Nieregularny /5

Nieregularny /5

Nieregularny /5

Nieregularny /5

Nieregularny /3

Nieregularny /3

Nieregularny /3

Nieregularny

Nieregularny /2

Liczba przewodów doprowadzających, szt.

3

3

3

3

2

3

2

2

1

1

1

1

1

Ładowanie

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

System wyszukiwania stacji ładującej

Pięć sposobów
Napęd Ultrasilent,
prąd stały

Cztery sposoby
Napęd Ultrasilent,
prąd stały

Pięć sposobów
Napęd Ultrasilent,
prąd stały

Pięć sposobów
Napęd Ultrasilent,
prąd stały

Trzy sposoby
Napęd Ultrasilent,
prąd stały

Pięć sposobów
Napęd Ultrasilent,
prąd stały

Cztery sposoby
Napęd Ultrasilent,
prąd stały

Cztery sposoby
Napęd Ultrasilent,
prąd stały

Trzy sposoby

Trzy sposoby

Trzy sposoby

Trzy sposoby

Jeden sposób

DC

DC

DC

DC

DC

Silnik noży bezszczotkowy

3-fazowy, elektr.

3-fazowy, elektr.

3-fazowy, elektr.

3-fazowy, elektr.

3-fazowy, elektr.

3-fazowy, elektr.

3-fazowy, elektr.

3-fazowy, elektr.

DC

DC

DC

DC

DC

Typ akumulatora

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Pojemność akumulatora, Ah

10

5

4,0

10

5

10

5,0

4,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

Napięcie akumulatora, V

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Zużycie energii podczas pracy, W

35

40

30

35

40

30

30

30

25

25

25

20

20

Szerokość robocza, cm

24

22

24

24

22

24

24

24

22

22

22

22

17

Wysokość koszenia,min–maks, mm

20-60

30-70

20 – 60

20-60

30-70

20 – 60

20 – 60

20 – 60

20 – 60

20 – 60

20 – 60

20 – 60

20 – 50

Poziom mocy akustycznej, dB(A) (zmierzony / gwarantowany)*

60 /61**

60 /62

58 /59 **

58 / 59

60 /62

56 / 56

57 / 58

56 / 58

58 / 60

58 / 60

58 / 60

N/A

58 / 61

Dodatkowe noże, szt,

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

3

9

Ciężar, kg

13,5

17,0

13,3

13,9

17,3

12,9

13,0

12,2

10,0

9,2

9,2

9,4

6,9

●

PARAMETRY TECHNICZNE

Silnik napędowy bezszczotkowy

Jesienna pielęgnacja Twojej
kosiarki Automower®.
Gdy długie lato obfitujące w koszenie
w słońcu i deszczu, w dzień i w nocy
dobiega końca, dobrze byłoby dopieścić swoją kosiarkę. Oszyścić,
osuszyć, sprawdzić czy wszystko jest
w porządku, zamontować nowe ostrza i zaktualizować oprogramowanie
na kolejny sezon. Twój diler Husqvarna doskonale wie jak zadbać o kosiarkę Automower® zapewniając jej
długą, bezproblemową pracę. Zapytaj o jesienny serwis i mozliwość
przechowania zimą.
Od 2016 roku Husqvarna dostarcza
wyłącznie ostrza Longlife, które
spełniają wymogi bezpieczeństwa
dotyczące kosiarek automatycznych
IEC 60335-2-107. Aby uzyskać
więcej informacji skontaktuj się ze
swoim dilerem Husqvarna.

OPIS
Automatyczna obsługa przejść

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

Automower® Connect@HOME

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

Automower® Access

—

—

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—

—

Elektryczna regulacja wysokości koszenia

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—

—

—

System GPS śledzący skradzioną maszynę

•

•

•

•

•

—

•

—

•

—

—

—

—

Nawigacja wykorzystująca GPS

•

•

•

•

•

(•)

•

(•)

•

(•)

(•)

—

—

Światła LED

—

—

—

•

•

—

•

—

•

—

—

—

—

Czujnik podnoszenia i przechyłu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Blokada z kodem PIN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Profile

—

—

—

•

—

•

•

•

•

•

—

—

—

Zdalne wykrywanie przeszkód

—

•

—

•

•

—

—

—

—

—

—

—

—

Wytrzymały przedni zderzak

•

•

•

•

•

—

•

—

•

—

—

—

—

Koszenie po spirali

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Koszenie punktowe

—

—

—

•

—

•

•

•

•

•

—

•

—

Czujnik mrozu

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•

—

Obrotowa konstrukcja tylnego nadwozia

—

•

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—

—

Ochorna przed kradzieżą przez alarm/ kod PIN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Czujnik ultradźwiękowy

•

•

—

•

•

—

—

—

—

—

—

—

—

Czujnik wzrostu trawy

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

—

Łatwe czyszczenie

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•

—

—

AKCESORIA
Automower® Connect

•

•

•

•

•

(•)

•

(•)

•

(•)

(•)

•

Reflektory przednie

—

—

—

•

•

—

•

—

•

—

—

—

—

Osłona stacji ładowania

(• )

—

(• )

(•)

—

(•)

(•)

(•)

(• )

(•)

(•)

•

—

Wieszak

(• )

—

(• )

(•)

—

(•)

(•)

(•)

(• )

(•)

(•)

•

—

Zestaw terenowy

•

—

•

(•)

—

(•)

(•)

(•)

(• )

(•)

(•)

•

—

Szczotka do kół

•

•

•

(•)

(•)

(•)

(•)

(•)

(• )

(•)

(•)

•

—

Wymienna, kolorowa obudowa

(• )

(• )

(• )

(• )

(•)

—

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

•

(• )

Miękka torba transportowa

(• )

—

(• )

(•)

—

(•)

(•)

(•)

—

—

—

•

—

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne * Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące
podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ** Mierzone przy zamontowanych szczotkach kół. Poziom hałasu bez szczotek: 58 / 59 dB(A) dla modelu 550 oraz 56 / 56 dB(A) dla modelu 520.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku
weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa
(2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną
netto w warunkach normalnej pracy i przy
spełnieniu określonych przepisów dotyczących
poziomów hałasu (przy określonej prędkości
obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego
egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc
silników produkowanych masowo może być
inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od
prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i
innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – KOSIARKI DO TRAWY
LB 553S e

LC 551SP

LC 451S

LC 356VP

LC 353VI

LC 347VI

LC 347V

LB 256S

LC 247S

ZALECENIA
Praca w pełnym wymiarze

●●●

● ● ●

●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

●

Sporadyczne użycie

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Producent silnika

Honda

Kawasaki

Briggs & Stratton

Honda

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Nazwa silnika

GCVX-170

FJ180KAI

750e DOV Series

GCVX-170

675iS

675iS

650EXI

650EXI

450e

Napęd

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Pojemność skokowa, cm³

166

179

161

166

160

163

163

163

125

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW

3,3 @ 2900

2,9 @ 2800

2,6 @ 2900

3,1 @ 2800

2,6 @ 2800

2,6 @ 2900

2,5 @ 2900

2,4 @ 2800

1,8 @ 2900

PARAMETRY TECHNICZNE

Układ napędowy

Napęd własny, brak regulacji

Napęd własny, brak regulacji

Napęd własny, brak regulacji

Napęd własny, regulacja prędkości

Napęd własny, regulacja prędkości

Napęd własny, regulacja prędkości

Napęd własny, regulacja prędkości

Napęd własny, brak regulacji

Napęd własny

Koła napędowe

Przód

Tył

Tył

Tył

Tył

Tył

Tył

Tył

Tył

Obręcze, tworzywo

Aluminum

Aluminum

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Rozmiar kół, przód / tył, mm

203 /203

210 /210

210 /210

203/203

190 /230

170 /210

170 /210

203 / 203

170 /210

Prędkość, km / h

4,8

4,1

4,1

4,5

5,0

5,0

5,0

3,6

4,0

Tworzywo obudowy

Aluminum

Aluminum

BioClip®

Szerokość robocza, cm

53

51

Stal
Zbieranie / BioClip®/Wyrzut
boczny
56

Kompozyt

Metody koszenia

Aluminum
Zbieranie /
BioClip®/Wyrzut tylny
51

53

Kompozyt
Zbieranie / BioClip®/
Wyrzut tylny
47

Kompozyt
Zbieranie / BioClip®/
Wyrzut tylny
47

Stal
BioClip®/
Wyrzut boczny
56

Kompozyt
Zbieranie / BioClip®/
Wyrzut tylny
47

Regulacja wysokości koszenia

Centralna

Centralna

Centralna

Centralna

Centralna

Centralna

Centralna

Centralna

Centralna

Wysokość koszenia,min–maks, mm

27– 65

26 –74

26 –74

25 –75

20 –75

20 -75

20 -75

25 -75

20 -75

Wysokość koszenia, stopnie

5

6

6

7

6

6

6

7

6

Typ noża

Rozdrabniający

Zbieranie

Rozdrabniający

Zbieranie

Tkanina z blokadą zanieczyszczeń

Tkanina z blokadą zanieczyszczeń

Tkanina z blokadą zanieczyszczeń

—

Tkanina z blokadą zanieczyszczeń

Objętość pojemnika na trawę, litry

—

Zbieranie
Tkanina z blokadą
zanieczyszczeń
75

Zbieranie

—

Zbieranie
Tkanina z blokadą
zanieczyszczeń
65

Zbieranie

Rodzaj pojemnika na trawę

Zbieranie
Tkanina z blokadą
zanieczyszczeń
65

60

55

55

—

55

Typ uchwytu

Antywibracyjny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Pojemność zbiornika paliwa, litry

0,9

1,9

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*

97

98

93

98

97

96

96

98

96

Ciężar, kg

36,7

50

40,6

37,5

34,2

32

30

32

29

•

Zbieranie / BioClip®/Wyrzut tylny

Zbieranie  / BioClip®/Wyrzut tylny

OPIS
Amortyzowany uchwyt

•

—

—

—

—

—

—

•

Centralna regulacja wysokości koszenia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi

•

•

•

•

•

•

•

—

—

Uruchamianie elektryczne

—

—

—

—

•

—

•

•

•

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Składany uchwyt

—

•

•

•

•

•

•

•

•

Regulacja wysokości uchwytu

•

•

•

•

•

•

•

—

—

Uchwyt z możliwością odchylenia na bok

•

—

—

—

—

—

—

—

—

Płynna regulacja prędkości

—

—

--

•

•

•

•

—

—

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne

Zawsze używaj oryginalnych smarów
i części zamiennych Husqvarna do swojej kosiarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić
konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie
maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta
wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to
wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź
instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.
UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom
oleju/smaru i w razie potrzeby uzupełnij.

Najczęściej używane części zamienne do kosiarek:
– Noże rozdrabniające
– Noże standardowe
– Noże High Lift
– Noże zbierające
– Olej do silnika 10W/30
– Świeca
– Filtry powietrza i oleju
Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna
aby znaleźć odpowiednie części do swojej maszyny.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – KOSIARKI DO TRAWY
LC 247

LB 253S

LB 248S

LC 153S

LC 153P

LB 146P

LC 140S

LC 140

ZALECENIA
Praca w pełnym wymiarze
Praca w niepełnym wymiarze godzin

●

● ●

● ●

Sporadyczne użycie

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Producent silnika

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Nazwa silnika

450e

675EXI

650EXI

650EXI

650EXI

500e

450e

450e

Napęd

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Pojemność skokowa, cm³

125

163

163

163

163

140

125

125

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW

1,8 @ 2900

2,6 @ 2900

2,4 @ 2900

2,4 @ 2800

2,4 @ 2800

1,9 @ 2900

1,8 @ 3000

1,8 @ 3000

Układ napędowy

Bez napędu

Napęd na tył

Napęd na tył

Bez napędu

Bez napędu

Napęd własny

Bez napędu

Koła napędowe

—

Tył

Tył

Napęd własny,
bez regulacji prędkości jazdy
Tył

N/A

—

Tył

—

Obręcze, tworzywo

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Rozmiar kół, przód / tył, mm

170 /210

210 /210

210 /210

203 /203

203 /203

170 /170

152,4/203,2

152,4/203,2

Prędkość, km / h

4,5

4,5

4,5

3,6

—

—

4,0

—

Tworzywo obudowy

Kompozyt
Zbieranie / BioClip®/
Wyrzut tylny

Stal
BioClip®/
Wyrzut boczny

Stal
BioClip®/
Wyrzut boczny

Stal

Stal

Tworzywo ABS

Zbieranie / BioClip®/Wyrzut boczny

Zbieranie / BioClip®/Wyrzut boczny

BioClip®

Stal
Zbieranie /
Wyrzut tylny

Stal
Zbieranie /
Wyrzut tylny

Szerokość robocza, cm

47

53

48

51

51

46

40

40

Regulacja wysokości koszenia

Centralna

Centralna

Centralna

Centralna

Centralna

Dwupunktowa

Centralna

Centralna

Wysokość koszenia,min–maks, mm

20 -75

25 -70

25 -70

25 -75

25 -75

35-70

25 -75

25 -75

Wysokość koszenia, stopnie

6

5

5

7

7

3

10

10

Typ noża

Zbieranie

Rozdrabniający

Rozdrabniający

Zbieranie

Zbieranie

Rozdrabniający

Zbieranie

Zbieranie

Rodzaj pojemnika na trawę

Tkanina z blokadą zanieczyszczeń

—

—

Tkanina z blokadą zanieczyszczeń

Tkanina z blokadą zanieczyszczeń

—

Twardy wierzch z workiem z tkaniny

Twardy wierzch z workiem z tkaniny

Objętość pojemnika na trawę, litry

55

—

—

65

65

—

50

50

Typ uchwytu

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Pojemność zbiornika paliwa, litry

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8

0,8

0,8

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*

96

N/A

N/A

94

98

95

94

94

Ciężar, kg

27

35

38

31

29,5

19

27

24,5

Amortyzowany uchwyt

•

•

•

•

•

—

•

•

Centralna regulacja wysokości koszenia

•

•

•

•

•

•

—

—

PARAMETRY TECHNICZNE

Metody koszenia

OPIS

Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi

—

—

—

—

—

—

—

—

Uruchamianie elektryczne

•

•

•

•

•

•

•

•

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

•

•

•

•

•

Składany uchwyt

•

•

•

•

•

•

•

•

Regulacja wysokości uchwytu

—

—

—

—

—

—

—

—

Uchwyt z możliwością odchylenia na bok

—

—

—

—

—

—

—

—

Płynna regulacja prędkości

—

—

—

—

—

—

—

—

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne

Zawsze używaj oryginalnych smarów
i części zamiennych Husqvarna do swojej kosiarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić
konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie
maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta
wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to
wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź
instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.
UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom
oleju/smaru i w razie potrzeby uzupełnij.

Najczęściej używane części zamienne do kosiarek:
– Noże rozdrabniające
– Noże standardowe
– Noże High Lift
– Noże zbierające
– Olej do silnika 10W/30
– Świeca
– Filtry powietrza i oleju
Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna
aby znaleźć odpowiednie części do swojej maszyny.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – RIDERY
RC 320Ts AWD

RC 318T

R 316TX AWD

R 316TX

R 320X AWD

R 318X

R 216T AWD

R 214TC

R 112C

R 112C5

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

ZALECENIA
Duże ogrody przydomowe / gospodarstwa

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

●

●

Średnie /duże ogrody przydomowe

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

Małe /średnie ogrody przydomowe
Małe ogrody przydomowe
PARAMETRY TECHNICZNE
Producent silnika

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Kawasaki

Kawasaki

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Nazwa silnika

Endurance Series

Endurance Series

FS Series V-Twin

FS Series V-Twin

Endurance Series

Endurance Series

Intek 7160 Twin EFM

Intek V-Twin

PowerBuilt

PowerBuilt

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW

12,6 @ 3100

12,6 @ 3100

9,6 @ 2900

9,6 @ 2900

10,5 @ 2900

9,2 @ 2900

9,7 @ 3100

9,9 @ 3100

6,4 @ 3000

6,4 @ 3000

Akumulator, V/Ah

12 / 5,5

12,8 / 5,5

12 /24

12 /24

12 /24

12 /24

12/24

12/24

12 / 21

12 / 21

Rodzaj smarowania silnika

W pełni ciśnieniowe

W pełni ciśnieniowe

W pełni ciśnieniowe

W pełni ciśnieniowe

W pełni ciśnieniowe

W pełni ciśnieniowe

W pełni ciśnieniowe

W pełni ciśnieniowe

Rozbryzgowe

Rozbryzgowe

Pojemność zbiornika paliwa, litry

12

12

12

12

12

12

12

12

4

4

Rodzaj przekładni

Hydrostatyczna AWD

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna AWD

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna AWD

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna AWD

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna

Manualna

Producent skrzyni biegów

TuffTorq

TuffTorq

Kanzaki

TuffTorq

Kanzaki

Tuff Torq

Tuff Torq

Tuff Torq

Tuff Torq

Peerless

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*

100

100

98

98

99

99

99

98

100

100

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)**

85

85

83

83

84

84

84

83

85

85

Poziom drgań, kierownica, m /s²***

2,6

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,6

1,6

Poziom drgań, fotel, m /s²***

0,7
Zbieranie /
Bez zbierania
103 -112

0,7
Zbieranie /
Bez zbierania
103 -112

0,7
BioClip® /
Wyrzut tylny
94 -112

0,7
BioClip® /
Wyrzut tylny
94 -112

0,7
BioClip® /
Wyrzut tylny
94-112

0,7
BioClip® /
Wyrzut tylny
94-112

0,7
BioClip® /
Wyrzut tylny
94-103

0,7
BioClip® /
Wyrzut tylny
N/A

0,7
BioClip® /
Wyrzut tylny
N/A

0,7
BioClip® /
Wyrzut tylny
N/A

Metody koszenia
Szerokość koszenia, min–maks, cm
Wysokość koszenia,min–maks, mm

25 –75

25 –75

25 –75

25 –75

25 –75

25 –75

25-75

25 –75

25 –70

25 –70

Okrąg nieskoszony, cm

50

50

30

30

30

30

30

30

65

65

Noże

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

Objętość zbiornika, litry

300

300

—

—

—

—

—

—

—

—

Rozmiar opon, cale

16 × 6,5-8

16 × 6,5-8

170 /60-8

170 /60-8

170 /60-8

170 /60-8

170 /60-8

170 /60-8

155 /50-8

155 /50-8

Maszyna bez osprzętu, wysokość, cm

128,4

128,4

115

115

115

115

112

107

108

108

Maszyna bez osprzętu, długość, cm

208,9

208,9

202

202

202

202

196

223

212

212

Maszyna bez osprzętu, szerokość, cm

103

103

89

89

89

89

88,3

100

88

88

Ciężar, kg (bez urządzenia tnącego)

328

326

238

238

224

226

226

244

190

190

ACTech™

•

•

—

—

—

—

—

—

—

—

Regulowana kierownica

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

Napęd na cztery koła (AWD)

•

—

•

—

•

—

•

—

—

—
—

OPIS

Rama do mocowania przystawek

•

•

•

•

•

•

—

—

—

Automatyczne włączanie noży

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Podwójne światła LED

—

—

•

•

•

•

—

—

—

—

Zewnętrzny korek wlewu paliwa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LED Reflektory

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—
—

Wyświetlacz HMI

—

—

•

•

•

•

—

—

—

Licznik motogodzin z przypomnieniem o serwisie

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

Wbudowana łączność

—

—

•

•

•

•

—

—

—

—

Podnośnik hydrauliczny

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wspomaganie kierownicy

•

—

•

—

—

—

—

—

—

—

Pozycja serwisowa

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

Kierownica z określonymi obszarami przyczepności i gałką

—

—

•

•

•

•

—

—

—

—

Stacyjka Turn Key

•

•

—

—

•

•

•

•

—

—

Rama X-Change

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wyjście 12 V

•

•

—

—

—

—

—

—

—

—

Combi 85

—

—

—

—

—

—

—

—

•

•

Combi 94

—

—

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

•

—

—
—

URZĄDZENIA TNĄCE

Combi 95

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combi 103

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

—

—

—

Combi 112

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

—

—

—

—

Combi 122

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z Dyrektywą WE 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia
różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 2 dB(A). **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy
rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1,2 dB(A). Na emisję hałasu oraz poziom ciśnienia akustycznego może mieć wpływ rodzaj używanego urządzenia tnącego. Podane wartości dotyczą maszyny wyposażonej w urządzenie tnące najbardziej
typowe dla danego modelu kosiarki. ***Poziom drgań zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące drgań charakteryzuje typowy rozrzut rzędu 0,2 m /s² (kierownica) i 0,8 m /s² (fotel).

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – TRAKTORY Z WYRZUTEM BOCZNYM
TS 348XD

TS 146TXD

TS 142TX

TS 138

TS 138L

ZALECENIA
Duże ogrody przydomowe /gospodarstwa

●● ●

Średnie /duże ogrody przydomowe

●●

● ● ●

●

Małe /średnie ogrody przydomowe

●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

●

● ●

● ●

● ●

Małe ogrody przydomowe

●

PARAMETRY TECHNICZNE
Producent silnika

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Husqvarna

Nazwa silnika

Endurance Series V-Twin

Endurance Series V-Twin

Endurance Series V-Twin

Intek

Husqvarna Engine

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW

16,0 @ 2600

11,1 @ 2600

11,1 @ 2600

8,6 @ 2600

8,7 @ 2600

Rodzaj smarowania silnika

W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju

W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju

W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju

W pełni ciśnieniowe

W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju

Pojemność zbiornika paliwa, litry

15,0
Hydrostatyczna z automoatyczną blokadą
mechanizmu różnicowego
100

11,4

5,7

5,7

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*

15,0
Hydrostatyczna, profesjonalna, elektryczna
blokada mechanizmu różnicowego
105

100

100

100

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)**

84

84

85

85

83

Napęd

Sterowanie pedałami

Sterowanie pedałami

Sterowanie pedałami
Zbieranie / BioClip® / Wyrzut boczny

Sterowanie pedałami
Zbieranie /  BioClip® /
Wyrzut boczny
97/38

Sterowanie dźwigniami
Zbieranie /  BioClip® /
Wyrzut boczny
97/38

Rodzaj przekładni

Metody koszenia

Zbieranie / BioClip®/Wyrzut boczny

Zbieranie / BioClip® / Wyrzut boczny

Szerokość robocza, cm /cale

122/48

117/46

107/42

Współczynnik skrętu, cm****

45

40

40

40

40

Wysokość koszenia,min–maks, mm

38 –102

38 –102

38 –102

38 –102

38 –102

Rodzaj urządzenia tnącego

ClearCut™

Tłoczone, wzmocnione

Tłoczone, wzmocnione

Tłoczone

Tłoczone

Kółka podporowe

4

4

4

—

—

Uruchamianie noży

Elektryczne

Elektryczne

Elektryczne

Ręczne

Ręczne

Wysokość oparcia fotela

Bardzo wysokie

Wysokie

Wysokie

Średnia

Średnia

Rozmiar opon przednich, cale

16× 6,5-8

15× 6-6

15× 6-6

15 × 6 –6

15× 6-6

Rozmiar opon tylnych, cale

23× 10,5-12

20× 10-8

20× 10-8

18 × 8,5–8

18× 8,5-8

Maszyna bez osprzętu, wysokość, cm

127

108

108

101,6

108

Maszyna bez osprzętu, długość, cm

182

175

175

175,3

175

Maszyna bez osprzętu, szerokość, cm

153

145

124

127

125

Ciężar, kg

N/A

N/A

N/A

165

N/A

Przesuwny, regulowany fotel

—

•

—

•

•

Air Induction™

—

•

•

•

•

Wahliwa przednia oś

•

•

•

—

—
—

W kosiarkach samojezdnych używaj wyłącznie
oryginalnych olejów i części zamiennych Husqvarna.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić
konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową
pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny
przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie
oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję
obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.
UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju
i w razie potrzeby uzupełnij.
Najczęściej używane części zamienne do kosiarek samojezdnych.
- Filtr powietrza
- Akumulator Ridera
- Ładowarka
- Noże Combi/CombiClip
- Olej do silników czterosuwowych 10W/40
- Filtr oleju silnika
- Świeca
Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna aby
znaleźć odpowiednie zalecane części do swojej maszyny.

OPIS

Rozruch bez ssania

•

•

•

•

ClearCut™

•

—

—

—

—

Blokada obrotów

•

•

•

—

—

Auto-Lock blokada mechanizmu różnicowego

—

—

—

—

—

Elektroniczna przekładnia blokująca

•

—

—

—

—

Regulacja wysokości koszenia umieszczona na błotniku

•

•

•

•

•

Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę

—

—

—

—

—

Reflektory

—

—

—

•

•

Reflektory, LED

•

—

—

—

—

Licznik motogodzin przypominający o przeglądzie

•

•

•

•

•

Hydrostatyczna skrzynia biegów sterowana pedałami

•

•

•

•

—

Wzmocnione urządzenie koszące

—

•

•

—

—

Miękko wyściełana kierownica

•

•

•

—

—

Widoczny poziom paliwa

•

•

•

—

—

SYSTEMY KOSZENIA
Pojemnik na trawę

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

Deflektor

—

—

—

—

—

Przełącznik BioClip® przy fotelu

—

—

—

—

—

Zatyczka BioClip®

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

= Dostępne

( ) = Osprzęt — = Niedostępne

*Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z Dyrektywą
WE 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także
różnice względem kodu testowego rzędu 1– 2 dB(A). **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z ISO 5395 oraz
EN 836. Dane dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie)
rzędu 1,2 dB(A). Na emisję hałasu oraz poziom ciśnienia akustycznego może mieć wpływ rodzaj używanego urządzenia
tnącego. Podane wartości dotyczą maszyny wyposażonej w urządzenie tnące najbardziej typowe dla danego modelu
kosiarki. ***Poziom drgań zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące drgań charakteryzuje typowy rozrzut
rzędu 0,2 m /s² (kierownica) i 0,8 m /s² (fotel). **** Mierzony przy skręcie w stronę wykaszaną.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która
zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa
silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów
dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza
silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może
być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej,
warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – TRAKTORY Z WYRZUTEM BOCZNYM
TC 242TX

TC 242T

TC 238TX

TC 238T

TC 138

TC 138L

TC 130

ZALECENIA
Duże ogrody przydomowe /gospodarstwa
Średnie /duże ogrody przydomowe

●● ●

● ● ●

●

●

●

●

●

Małe /średnie ogrody przydomowe

●●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Małe ogrody przydomowe

●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Kawasaki
FR Series
16,0 @ 2600
W pełni ciśnieniowe
z filtrem oleju
13,3
Hydrostatyczna
100
85
Sterowanie pedałami
Zbieranie / BioClip®
107/42
40
38 –102
Tłoczone, wzmocnione
4
Elektryczne
320
Wysokie
15 × 6-6
18 × 9,5-8
107
252
110
N/A

Briggs & Stratton
Intek
11,1 @ 2600
W pełni ciśnieniowe
z filtrem oleju
9,5
Hydrostatyczna
100
84
Sterowanie pedałami
Zbieranie / BioClip®
107/42
40
38 –102
Tłoczone, wzmocnione
2
Ręczne
320
Wysokie
15 × 6-6
18 × 8,5-8
N/A
252
110
N/A

Briggs & Stratton
Endurance Series V-Twin
11,1 @ 2600
W pełni ciśnieniowe
z filtrem oleju
13,3
Hydrostatyczna
100
84
Sterowanie pedałami
Zbieranie / BioClip®
97/38
40
38 –102
Tłoczone, wzmocnione
2
Elektryczne
320
Wysokie
15 × 6-6
18 × 9,5-8
102
252
102
N/A

Briggs & Stratton
Intek
11,1 @ 2600
W pełni ciśnieniowe
z filtrem oleju
9,5
Hydrostatyczna
100
84
Sterowanie pedałami
Zbieranie / BioClip®
97/38
40
38 –102
Tłoczone
2
Ręczne
320
Wysokie
15 × 6-6
18 × 8,5-8
102
252
102
N/A

Briggs & Stratton
Intek
8,7 @ 2600
W pełni ciśnieniowe
z filtrem oleju
5,7
Hydrostatyczna
100
84
Sterowanie dźwignią
Zbieranie / BioClip®
97/38
40
38 –102
Tłoczone
2
Ręczne
220
Średnie
15 × 6-6
18 × 8,5-8
102
240
102
N/A

Husqvarna
Husqvarna Engine
8,6 @ 2600
W pełni ciśnieniowe
z filtrem oleju
5,7
Hydrostatyczna
100
85
Sterowanie pedałami
Zbieranie / BioClip®
97/38
40
38 –102
Tłoczone
2
Ręczne
220
Średnie
15 × 6-6
18 × 8,5-8
102
240
102
211

Briggs & Stratton
Intek
6,3 @ 2600
W pełni ciśnieniowe
z filtrem oleju
5,7
Hydrostatyczna
100
85
Sterowanie pedałami
Zbieranie / BioClip®
77/30
40
38 –102
Tłoczone
0
Ręczne
220
Niskie
13 × 5-6
16 × 6,5-8
82
222
82
182

Przesuwny, regulowany fotel

—

•

—

•

•

•

•

Air Induction™

•

•

•

•

•

•

•

Wahliwa przednia oś
Rozruch bez ssania
ClearCut™

•
•
—

•
•
—

•
•
—

•
•
—

•
—
—

—
•
—

—
•
—

PARAMETRY TECHNICZNE
Producent silnika
Nazwa silnika
Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW
Rodzaj smarowania silnika
Pojemność zbiornika paliwa, litry
Rodzaj przekładni
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)**
Napęd
Metody koszenia
Szerokość robocza, cm /cale
Współczynnik skrętu, cm****
Wysokość koszenia,min–maks, mm
Rodzaj urządzenia tnącego
Kółka podporowe
Uruchamianie noży
Objętość pojemnika na trawę, litry
Wysokość oparcia fotela
Rozmiar opon przednich, cale
Rozmiar opon tylnych, cale
Maszyna bez osprzętu, wysokość, cm
Maszyna bez osprzętu, długość, cm
Maszyna bez osprzętu, szerokość, cm
Ciężar, kg

W kosiarkach samojezdnych używaj wyłącznie
oryginalnych olejów i części zamiennych Husqvarna.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić
konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową
pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny
przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie
oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję
obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.
UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju
i w razie potrzeby uzupełnij.
Najczęściej używane części zamienne do kosiarek samojezdnych.
- Filtr powietrza
- Akumulator Ridera
- Ładowarka
- Noże Combi/CombiClip
- Olej do silników czterosuwowych 10W/40
- Filtr oleju silnika
- Świeca
Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna aby
znaleźć odpowiednie zalecane części do swojej maszyny.

OPIS

Blokada obrotów

•

—

—

—

—

—

—

Blokada mechanizmu różnicowego

—

—

—

—

—

—

—

Regulacja wysokości koszenia umieszczona na błotniku

•

•

•

•

•

•

•

Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę

•

•

•

•

•

•

•

Reflektory

—

•

—

•

•

•

•

Reflektory, LED

•

—

•

—

—

—

—

Licznik motogodzin przypominający o przeglądzie

•

•

•

•

•

•

•

Hydrostatyczna skrzynia biegów sterowana pedałami

•

•

•

•

—

•

•

Widoczny poziom paliwa

—

—

—

—

—

—

—
= Dostępne

SYSTEMY KOSZENIA
Pojemnik na trawę
Deflektor
Przełącznik BioClip® przy fotelu
Zatyczka BioClip®

•

•

•

•

•

•

•

(• )
•
—

(• )
—
(• )

(• )
•
—

(• )
—
(• )

(• )
—
(• )

(• )
—
(• )

—
—
(• )

( ) = Osprzęt — = Niedostępne

*Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z Dyrektywą
WE 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także
różnice względem kodu testowego rzędu 1– 2 dB(A). **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z ISO 5395 oraz
EN 836. Dane dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie)
rzędu 1,2 dB(A). Na emisję hałasu oraz poziom ciśnienia akustycznego może mieć wpływ rodzaj używanego urządzenia
tnącego. Podane wartości dotyczą maszyny wyposażonej w urządzenie tnące najbardziej typowe dla danego modelu
kosiarki. ***Poziom drgań zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące drgań charakteryzuje typowy rozrzut
rzędu 0,2 m /s² (kierownica) i 0,8 m /s² (fotel). **** Mierzony przy skręcie w stronę wykaszaną.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która
zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa
silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów
dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza
silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może
być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej,
warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU
Z560X

Z454X

Z448

Z242F

ZALECENIA
Duże ogrody przydomowe /gospodarstwa

●●●

Średnie/duże ogrody przydomowe

● ● ●

● ● ●

●

● ●

● ●

Małe/średnie ogrody przydomowe

● ● ●

Małe ogrody przydomowe

●

W kosiarkach samojezdnych używaj wyłącznie
oryginalnych olejów i części zamiennych Husqvarna.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić
konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową
pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny
przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie
oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję
obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

PARAMETRY TECHNICZNE
Producent silnika

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Kawasaki

Briggs & Stratton

Nazwa silnika

Vanguard V-Twin

Endurance Commercial

FR Series

Endurance Commercial

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW

19,4 @ 2900

16,8 @ 2800

14,8 @ 3000

16,4 @ 3200

Pojemność zbiornika paliwa, litry

45,4

23

23

13,3

Ilość oleju (razem z filtrem), Litry

2

2

2

2,1

Rodzaj przekładni

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna

Producent skrzyni biegów

Hydro-Gear

Parker

Parker

Hydro-Gear

Pojemność skokowa, cm³

810

810

726

724

Ilośc cylindrów

2

2

2

2

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*

105

N/A

N/A

100

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)**

88

N/A

N/A

86

Chłodzenie silnika

Powietrze

Powietrze

Powietrze

Powietrze

Prędkość jazdy w przód, min.–maks., km/h

0–19,3

0-14,5

0-13

0–10,5

Prędkość jazdy w tył, min.–maks., km/h

0–9,6

0-7

0-6,5

0–5,2

Metody koszenia

Zbieranie / Mulching/Wyrzut boczny

Zbieranie / Mulching/Wyrzut boczny

Zbieranie / Mulching/Wyrzut boczny

Zbieranie / Mulching/Wyrzut boczny

Szerokość koszenia, cm

152

137

122

107

Wysokość koszenia, min. – maks., mm

25 –127

25-127

38-115

38 –102

Rodzaj urządzenia tnącego/ grubość blachy, mm

Spawane /4,8 mm (7 gauge)

Spawane / 4,7/3,5 mm

ClearCut™ / 3,5 mm

ClearCut™ / 3,5 mm

Liczba wysokości koszenia

16

16

16

6

Rodzaj adaptera noża

Żeliwny

Wzmocniony odlew aluminiowy

Żeliwny

Żeliwny

Uruchamianie noży

Sprzęgło elektromagnetyczne

Sprzęgło elektromagnetyczne

Sprzęgło elektromagnetyczne

Sprzęgło elektromagnetyczne

Rodzaj fotela

Profesjonalny, amortyzowany

Profesjonalny

Profesjonalny

15" wysokie oparcie

Rozmiar opon przednich, cale

13 × 6,5 -6 (Flat Free)

13 × 6,5 -6

13 × 5 -6

11 × 6 – 5

Rozmiar opon tylnych, cale

24 × 12 -12

23 x 10,5 - 12

22 x 10 -10

18 × 8,5 – 8

Przesuwny, regulowany fotel

•

•

•

•

Automatyczny hamulec postojowy

•

•

•

•

Spawane urządzenie tnące

•

•

—

—
•

OPIS

ClearCut™

—

—

•

Licznik motogodzin przypominający o przeglądzie

•

•

•

•

Wskaźnik poziomu paliwa - LED

•

•

—

—
—

Siedzisko Premium

•

•

•

Tylna osłona silnika

•

—

—

—

Pałąk (ROPS)

•

•

•

—

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

SYSTEMY KOSZENIA
Zestaw do rozdrabniania
Kosz na trawę

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju
i w razie potrzeby uzupełnij.
Najczęściej używane części zamienne do kosiarek samojezdnych.
- Filtr powietrza
- Akumulator Ridera
- Ładowarka
- Noże Combi/CombiClip
- Olej do silników czterosuwowych 10W/40
- Filtr oleju silnika
- Świeca
Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna aby
znaleźć odpowiednie zalecane części do swojej maszyny.

157

158

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – PILARKI
572 XP®

572 XP®G

372 XP®

372 XP®G

562 XP®

562 XP®G

560 XP®

560 XP®G

ZALECENIA
Praca w pełnym wymiarze

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin
Sporadyczne użycie
PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność skokowa, cm³

70,6

70,6

70,7

70,7

59,8

59,8

59,8

59,8

Moc wyjściowa, kW

4,3

4,3

4,1

4,1

3,5

3,5

3,5

3,5

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

107

107

110

110

106

106

106

106

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**

120

120

109

109

118

118

118

118

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²***

5,0 /4,1

5,0 /4,1

5,7/8,0

5,7/8,1

3,2 /5,0

3,2 /5,0

4,4 / 5,3

4,4 / 5,3

Podziałka, cale

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

.325 / 3/8

.325 / 3/8

Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm /cale

38 –70 /15 –28

38 –70 /15 –28

40-70/16-28

40-70/16-28

38 –70 /15 –28

38 –70 /15 –28

33 – 50/13 –20

33 – 50 /13 –20

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

6,6

6,8

6,5

6,8

6,1

6,3

5,9

6,1

Regulowana pompa olejowa

•

•

•

•

•

•

•

•

Air Injection™

•

•

•

•

•

•

•

•

AutoTune™

•

•

—

—

•

•

•

•

Zespolona dźwignia ssania /zapłonu

•

•

—

—

•

•

•

•

Pompka paliwa

•

•

—

—

•

•

•

•

Podgrzewany gaźnik

—

•

—

•

—

•

—

•

Podgrzewane uchwyty

—

•

—

•

—

•

—

•

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

•

•

•

•

•

•

•

•

Low Vib®

•

•

•

•

•

•

•

•

Skrzynia korbowa ze stopu magnezu

•

•

•

•

•

•

•

•

Zatrzaskowa osłona filtra powietrza

•

•

•

•

•

•

•

•

Zatrzaskowy filtr powietrza

•

•

•

•

•

•

•

•

Nakrętki niegubiące się

•

•

—

—

•

•

•

•

Boczny napinacz piły łańcuchowej

•

•

•

•

•

•

•

•

Smart Start®

•

•

•

•

•

•

•

•

Zatrzaskowa osłona cylindra

•

•

—

—

•

•

•

•

Napinanie łańcucha bez narzędzi

—

—

—

—

—

—

—

—

OPIS

TrioBrake™

—

—

—

—

—

—

—

—

Widoczny poziom paliwa

•

•

—

—

•

•

•

•

Silnik X-Torq®

•

•

•

•

•

•

•

•

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania
maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy
akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów
drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

Zawsze używaj oryginalnych smarów
i części zamiennych Husqvarna do swojej pilarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę
Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna
zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy
wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj
sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – PILARKI
550 XP®
Mark II

550 XP®G
Mark II

543 XP®

543 XP®G

565

365

555

450

ZALECENIA
Praca w pełnym wymiarze

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Sporadyczne użycie

●

PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność skokowa, cm³

50,1

50,1

43,1

43,1

70,6

70,7

59,8

50,2

Moc wyjściowa, kW

3,0

3,0

2,2

2,2

3,7

3,6

3,1

2,4

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

107

107

101

101

105

110

106

104

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**

117

117

113

113

119

119

118

115

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s²***

3,3 / 4,9

3,3 / 4,9

4,5 /4,2

4,5 /4,2

5,2/5,3

5,7/8,0

3,2 / 5,0

3,1 /4,9

Podziałka, cale

.325

.325

.325

.325

3/8

3/8

.325 / 3/8

.325

Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm /cale

33 – 50 /13 –20

33 – 50 /13 –20

33 – 45 /13 –18

33 – 45 /13 –18

38-70 /15-28

40-70/16-28

33 – 50 /13 –20

33 – 50 /13 –20

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

5,3

5,5

4,5

4,7

6,5

6,4

5,9

4,9

Regulowana pompa olejowa

•

•

•

•

•

•

•

—

Air Injection™

•

•

•

•

•

•

•

•

AutoTune™

•

•

—

—

•

—

•

—

Zespolona dźwignia ssania /zapłonu

•

•

—

—

•

—

•

•

Pompka paliwa

•

•

•

•

•

—

•

•

Podgrzewany gaźnik

—

•

—

—

—

—

—

—

OPIS

Podgrzewane uchwyty

—

•

—

•

—

—

—

—

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

•

•

•

•

•

•

•

•

Low Vib®

•

•

•

•

•

•

•

•

Skrzynia korbowa ze stopu magnezu

•

•

•

•

•

•

•

—

Zatrzaskowa osłona filtra powietrza

•

•

•

•

•

•

•

•

Zatrzaskowy filtr powietrza

•

•

•

•

•

•

•

•

Nakrętki niegubiące się

•

•

—

—

•

—

•

—

Boczny napinacz piły łańcuchowej

•

•

•

•

•

•

•

•

Smart Start®

—

—

•

•

•

•

•

•

Zatrzaskowa osłona cylindra

•

•

—

—

•

—

•

•

Napinanie łańcucha bez narzędzi

—

—

—

—

—

—

—

—

TrioBrake™

—

—

—

—

—

—

—

—

Widoczny poziom paliwa

•

•

—

—

•

—

•

•

Silnik X-Torq®

•

•

•

•

•

•

•

•

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania
maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy
akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów
drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

Zawsze używaj oryginalnych smarów
i części zamiennych Husqvarna do swojej pilarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę
Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna
zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy
wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj
sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – PILARKI
445

440e Mark II

440 Mark II

435 Mark II

135 Mark II

130

120 Mark II

120 e-series Mark II

ZALECENIA
Praca w pełnym wymiarze
Praca w niepełnym wymiarze godzin

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

●

●

Sporadyczne użycie

●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność skokowa, cm³

45,7

40,9

40,9

40,9

38,0

38,0

38,2

38,2

Moc wyjściowa, kW

2,1

1,8

1,8

1,6

1,6

1,5

1,4

1,4

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

103

102

102

102

102

102

101

101

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**

114

114

114

114

116

116

113

113

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s²***

3,1/4,9

3,8/4,2

3,8 /4,2

3,8 /4,2

3,7 / 5,5

3,7 / 5,5

2,1/2,7

2,1/2,7

Podziałka, cale

.325

.325

.325

.325

3  / 8mini

3  / 8mini

3  / 8mini

3  / 8mini

Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm /cale

33 – 50 /13 –20

33-45/13-18

33 – 45 /13 –18

33 – 45 /13 –18

35-40 /14-16

35-40 /14-16

35-45 /14-18

35-45 /14-16

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

4,9

4,4

4,4

4,2

4,7

4,7

4,85

4,85

—

OPIS
Regulowana pompa olejowa

—

—

—

—

—

—

—

Air Injection™

•

•

•

•

•

•

•

•

AutoTune™

—

—

—

—

—

—

—

—

Zespolona dźwignia ssania /zapłonu

•

•

•

•

•

•

•

•

Pompka paliwa

•

•

•

•

•

•

•

•

Podgrzewany gaźnik

—

—

—

—

—

—

—

—

Podgrzewane uchwyty

—

—

—

—

—

—

—

—

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

•

•

•

•

•

•

•

•

Low Vib®

•

•

•

•

•

•

•

•

Skrzynia korbowa ze stopu magnezu

—

—

—

—

—

—

—

—

Zatrzaskowa osłona filtra powietrza

•

•

•

•

—

—

—

—

Zatrzaskowy filtr powietrza

•

•

•

•

•

•

—

—

Nakrętki niegubiące się

—

—

—

—

—

—

—

—

Boczny napinacz piły łańcuchowej

•

•

—

•

•

—

—

—

Smart Start®

•

•

•

—

•

—

—

•

Zatrzaskowa osłona cylindra

•

•

•

•

—

—

—

—

Napinanie łańcucha bez narzędzi

—

•

•

—

—

—

—

•

TrioBrake™

—

—

—

—

—

—

—

—

Widoczny poziom paliwa

•

•

•

•

—

—

—

—

Silnik X-Torq®

•

•

•

•

•

•

•

•

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania
maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy
akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów
drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

Zawsze używaj oryginalnych smarów
i części zamiennych Husqvarna do swojej pilarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę
Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna
zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy
wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj
sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – PILARKI
PILARKI Z GÓRNYM UCHWYTEM

T540 XP®

T435

T525

ZALECENIA

PILARKA NA WYSIĘGNIKU

525P5S

ZALECENIA

Praca w pełnym wymiarze

●●●

● ●

● ● ●

Praca w pełnym wymiarze

● ● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ●

● ● ●

● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ●

Sporadyczne użycie

Sporadyczne użycie

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³

37,7

35,2

27,0

Pojemność skokowa, cm³

25,4

Moc wyjściowa, kW

1,8

1,5

1,1

Moc wyjściowa, kW

1,0

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

104

103

98

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

90

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**

116

114

111

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)

107

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s²***

3,5 /4,2

3,6 / 3,9

4,9 / 5,2

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s²**

2,3 / 3,7

Podziałka, cale

3  / 8

3  / 8mini

3/8

Podziałka, cale

3 /8mini

Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm /cale

30 – 40 /12 –16

30 – 35 /12 –14

20-30 /8-12

Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm /cale

25 –30 /10 –12

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

3,9

3,4

2,7

Max. length with OSPRZĘT TNĄCY, cm

340

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

6,4

OPIS
Regulowana pompa olejowa

•

•

•

Air Injection™

•

—

•

Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej

•

AutoTune™

•

—

—

Smarowanie piły łańcuchowej

•

Pompka paliwa

•

•

•

Napinacz piły łańcuchowej

•

Zaczep do paska

•

—

•

Rozłączany wał

•

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

•

•

•

Pompka paliwa

•

Low Vib®

•

•

•

Przeciwciężar działający bezwładnościowo

•

Skrzynia korbowa ze stopu magnezu

•

—

•

Tylna osłona zapobiegająca uszkodzeniu

•

Zatrzaskowa osłona filtra powietrza

•

•

•

Demontowalny rozrusznik

•

Zatrzaskowy filtr powietrza

•

•

•

Teleskopowy wysięgnik

—

Nakrętki niegubiące się

•

—

•

Silnik X-Torq®

•

Boczny napinacz piły łańcuchowej

•

•

•

Smart Start®

•

•

—

Widoczny poziom paliwa

•

—

—

Silnik X-Torq®

•

•

•

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania
maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy
akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów
drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

OPIS

SZELKI
( •  )

Balance Flex™

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego na różnych etapach użytkowania
maszyny. Typowe zróżnicowanie dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A). ** Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań na
różnych etapach użytkowania maszyny. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowe zróżnicowanie (odchylenie standardowe) rzędu 1 m /s².

ELECTRIC CHAINSAWS

420EL

ZALECENIA
Praca w pełnym wymiarze

● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ● ●

Sporadyczne użycie

● ●

PARAMETRY TECHNICZNE

Zawsze używaj oryginalnych smarów
i części zamiennych Husqvarna do swojej pilarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę
Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna
zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy
wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj
sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

Napięcie, V

230

Moc znamionowa, W

2000

Poziom drgań, uchwyt przedni/tylny (a hv, eq), m /s² *

5,2 /3,9

Podziałka, cale

3 /8

Zalecana długość prowadnicy, min.–maks., cm / cale

35–40 /14–16

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

4,7

OPIS
Electronic SoftStart™

•

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

•

Zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową

•

Okienko do kontroli poziomu oleju

•

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne * Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako całkowita energia ważona w czasie dla
poziomów drgań w różnych warunkach roboczych. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy pomiar dyspersji (odchylenia
standardowego) rzędu 1 m /s².
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – WYKASZARKI I PODKASZARKI
553RBX

555RXT

545RXT

545RX

545FR

543RS

253RJ

243RJ

233RJ

535RXT

535RX

ZALECENIA
Praca w pełnym wymiarze

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

●

●

●

●

● ● ●

●

●

●

●

●

●

Sporadyczne użycie

● ●

PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność skokowa, cm³

50,6

53,3

45,7

45,7

45,7

40,1

50,6

40,1

29,5

34,6

34,6

Moc wyjściowa, kW

2,3

2,8

2,2

2,1

2,1

1,5

2,4

1,5

1,0

1,6

1,6

Zbiornik paliwa, litry

0,8

1,1

1,0

0,9

0,9

0,75

0,8

0,75

0,7

0,6

0,6

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

97

101

102

101

100

95

102

95

95

96

95

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**

118

121

117

117

117

118

118

118

116

114

114

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy /prawy, m /s²***

—

1,5 /1,6

3,3/3,5

3,2 /2,9

3,6 / 3,8

3,5 / 3,0

3,4 / 3,9

2,4 /4,0

2,6 /1,7

2,4 / 3,1

3,4 /4,1

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s²***

2,7/ 3,8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

12,1

9,2

8,6

8,9

8,7

7,4

7,9

7,3

5,1

6,7

6,1

OPIS
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej

—

•

•

•

•

•

—

—

—

•

•

AutoTune™

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—

—

Osłona Combi

•

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

Pompka paliwa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Przekładnia kątowa do wykaszania trawy

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wysoki wspornik uchwytu

—

•

•

•

—

—

—

—

—

•

•

Low Vib®

—

•

•

•

•

—

—

—

—

•

•

Rozruch na czystym paliwie

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Smart Start®

—

•

—

•

•

•

—

—

—

—

—

Miękkie uchwyty

•

•

•

•

•

—

—

—

—

•

•

Demontowalny rozrusznik

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

Głowica żyłkowa Tap-n-Go

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Beznarzędziowa regulacja zaczepu szelek

—

•

•

•

•

—

—

—

—

•

•

Beznarzędziowa regulacja uchwytu

—

•

•

•

•

—

—

—

—

•

•

Silnik X-Torq®

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ergonomiczne przesunięcie uchwytu o 7°

—

•

•

•

•

—

—

—

—

•

•

Przezroczysty zbiornik paliwa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

SZELKI W ZESTAWIE
Balance XT™

—

•

•

—

—

—

—

—

—

—

Balance X™

—

—

—

•

•

—

—

—

—

•

—

Balance 55

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Balance 35

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•

Standard podwójne

—

—

—

—

—

•

•

—

—

—

—

Standard pojedyncze

—

—

—

—

—

—

—

•

•

—

—

• / • /—

• / • /(• )

• / • /(• )

• / • /(• )

•/•/•

• / • /—

• / • /—

• / • /—

• / • /—

• / • /(• )

• / • /(• )

OSPRZĘT TNĄCY

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania
maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy
akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów
drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

Zawsze używaj oryginalnych smarów
i części zamiennych Husqvarna do swojej wykaszarki lub podkaszarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę
Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna
zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy
wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj
sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW – WYKASZARKI I PODKASZARKI
535RJ

525RX

525RXT

525RJX

525LX

Praca w pełnym wymiarze

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

●

●

●

●

524R

336FR

325R

325L

129R

129RJ

129L

129C

ZALECENIA
● ● ●

● ● ●

●

●

●

●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

●

●

●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Sporadyczne użycie
PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność skokowa, cm³

34,6

25,4

25,4

25,4

25,4

25,0

34,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

Moc wyjściowa, kW

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

0,7

1,4

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Zbiornik paliwa, litry

0,6

0,51

0,51

0,51

0,51

0,5

0,6

0,34

0,34

0,27

0,27

0,27

0,27

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

100

93

94

94

94

93

98

98

96

94

94

95

93

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**

116

106

106

106

106

106

113

114

114

114

114

114

114

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy /prawy, m /s²***

—

2,1 / 2,3

1,8 /1,9

—

—

2,9 / 3,1

3,7 /2,7

5,1 /5,7

4,2 /6,1

4,2 /4,2

4,2 /4,2

9,9 /8,9

3,7 /3,6

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s²***

4,0 /4,1

—

—

2,1 /1,9

2,1 /1,9

—

—

—

—

—

—

—

—

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

6,0

4,9

5,2

4,3

4,5

5,5

7,0

5,5

5,0

5,4

4,8

4,8

4,5

OPIS
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

•

AutoTune™

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Osłona Combi

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

•

—

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pompka paliwa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Przekładnia kątowa do wykaszania trawy

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

Wysoki wspornik uchwytu

—

•

•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Low Vib®

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Rozruch na czystym paliwie

—

—

—

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—
•

Smart Start®

—

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

Miękkie uchwyty

—

—

•

—

—

•

•

•

•

—

•

•

•

Demontowalny rozrusznik

—

•

•

•

•

—

—

—

—

—

—

—

—

Głowica żyłkowa Tap-n-Go

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Beznarzędziowa regulacja zaczepu szelek

—

—

•

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—
—

Beznarzędziowa regulacja uchwytu

—

•

•

—

—

•

•

•

•

—

—

—

Silnik X-Torq®

•

•

•

•

•

—

•

—

—

—

—

—

—

Ergonomiczne przesunięcie uchwytu o 7°

—

•

•

—

—

•

•

•

•

—

—

—

—

Przeźroczysty zbiornik paliwa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Balance XT™

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Balance X™

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Balance 55

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SZELKI W ZESTAWIE

Balance 35

—

•

—

—

—

•

•

—

—

—

—

—

—

Standard podwójne

—

—

—

—

—

—

—

•

—

•

—

—

—

Standard pojedyńcze

•

—

—

•

—

—

—

—

—

—

•

—

—

• / • /—

• / • /(• )

• / • /(• )

• / • /—

• / • /—

• / • /(• )

•/•/•

• / • /—

• /—/—

• / • /—

• / • /—

• /—/—

• /—/—

OSPRZĘT TNĄCY

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania
maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy
akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów
drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

Zawsze używaj oryginalnych smarów
i części zamiennych Husqvarna do swojej wykaszarki lub podkaszarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę
Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna
zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy
wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj
sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

WYKAZ PRODUKTÓW - WYCINARKI

WYKAZ PRODUKTÓW - MASZYNY WIELOFUNKCYJNE
555FX

525LK

ZALECENIA

ZALECENIA

Praca w pełnym wymiarze

● ● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ●

Sporadyczne użycie

Sporadyczne użycie

●

Praca w pełnym wymiarze

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność skokowa, cm³

53,3

Pojemność skokowa, cm³

25,4

Moc wyjściowa, kW

2,8

Moc wyjściowa, kW

1,0

Zbiornik paliwa, litry

1,1

Zbiornik paliwa, litry

0,51

Spalanie, g /KWh

480

Średnica wału, mm

24

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

103

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

94

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**

117

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**

106

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy /prawy, m /s²***

2,1 / 2,3

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy /prawy, m /s²***

—

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m /s² ***

—

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni / tylny, m /s²***

3,0 / 3,3

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

4,5

Moc maksymalna przy obrotach, obr/min

9000

Niskie obroty, obr/min

2800

Współczynnik przekładni kątowej

1 / 1,29

Kąt przekładni

24

Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej

8,9

Przystawki ze szybkozłączem “Click on”

•

Osłona Combi

—

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg

AutoTune™
Rozłączany wał
Elastyczne podwieszenie pilarki

•

Wygodny uchwyt

•

•

Rozłączany wał

•

—

Ergonomiczny uchwyt

•

—

Pompka paliwa

•

—

Przekładnia kątowa do wykaszania trawy

•
—

OPIS
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej

OPIS

•

Wyciszony silnik

Pompka paliwa

•

Rozruch na czystym paliwie

—

Podgrzewane uchwyty

—

Smart Start®

•

—

Wyściełane rękojeście

•

•

Demontowalny rozrusznik

•

—

Głowica żyłkowa Tap-n-Go

•

Smart Start®

•

Beznarzędziowa regulacja uchwytu

—

Beznarzędziowa regulacja uchwytu / handle

•

Przeźroczysty zbiornik paliwa

•

Silnik X-Torq®

•

Przekładnia kątowa do prac leśnych

Wbudowana łączność
Low Vib®
Tryb uruchamiania

•

Ergonomiczne przesunięcie uchwytu o 7°

—

SZELKI W ZESTAWIE
Balance 35

SZELKI W ZESTAWIE
Balance XT™

Silnik X-Torq®

•

AKCESORIA
Głowica żyłkowa GTA 850 / 28

OSPRZĘT TNĄCY
(• )/(• )/ •
—

—

—

Głowica żyłkowa TA 850 / 24

•

Wykaszarka BCA 850 / 28

—

Wykaszarka BCA 850 / 24

•

Wycinarka CSA 850 / 28

—

Wycinarka CSA 850 / 24

•

Dmuchawa BA 101

•

Szczotka szczecinowa BR 600

•

Wertykulator DT 600

•

Krawędziarka EA 850

•

Nożyce do żywopłotu, długie HA 850

•

Nożyce do żywopłotu, krótkie HA 110

•

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych
Husqvarna do swojej wycinarki lub maszyny wielozadaniowej.

Pilarka na wysięgniku PA 1100

•

Szczotka SR 600-2

•

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę
Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna
zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy
wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj
sie z dilerem Husqvarna.

Glebogryzarka CA 230

•

Przedłużenie wału EX 780

•

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania
maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy
akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A) ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań
w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania
maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy
akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 – 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań
w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².
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WYKAZ PRODUKTÓW – NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
522HDR75X

WYKAZ PRODUKTÓW – DMUCHAWY
522HD60X

522HSR75X

325HE4

325HE3

122HD60

ZALECENIA

580BTS

350BT

525BX

125BVX

125B

ZALECENIA

Praca w pełnym wymiarze

●●●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

●

Praca w niepełnym wymiarze godzin

●

●

● ● ●

Sporadyczne użycie

Sporadyczne użycie

Praca w pełnym wymiarze

PARAMETRY TECHNICZNE

● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●
● ●

● ● ●

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³

21,7

21,7

21,7

25,4

25,4

21,7

Pojemność skokowa, cm³

75,6

50,2

25,4

28,0

28,0

Moc wyjściowa, kW
Poziom ciśnienia akustycznego
przy uchu operatora, dB(A)*
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
(LWA) dB(A)**
Równoważny poziom drgań (ahv, eq)
uchwyt przedni / tylny, m /s²***
Długość listwy tnącej, cm

0,6

0,6

0,6

1,0

1,0

0,6

Moc wyjściowa, kW

3,3

1,6

0,9

0,8

0,8

93

93

93

93

96

94

Siła wydmuchu, N

40

21

15

12,5

12,5

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*

100

94

91

94

94

101

Ciśnienie akustyczne (15 m), dB(A)

77

71

71

70

70

4,1 / 3,6

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)**

112

104

106

112

112

75

60

75

55

55

60

Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwytu, m /s²***

1,6

2,2

1,2

11,1

11,1

Odstęp między zębami, mm

30,5

30

30,5

29

29

28

Prędkość powietrza, dysza okrągła, m /s

92

80,5

70

58

58

Prędkość cięcia, cięcia /min

3200

4400

3200

4300

4300

4050

Prędkość powietrza, dysza spłaszczona, m /s

93

—

86

76

76

Ciężar, kg

5,2

4,9

5,0

6,4

6,35

4,9

Przepływ powietrza w obudowie, m³/min

29,0

19,6

14

13,3

13,3

Przepływ powietrza w rurze, m³/min

26

14

13

12

12

Pojemność worka, litry

—

—

—

64,3

—

Ciężar, kg

11,8

10,2

4,3

4,4

4,3

102
2,1/2,2

102
2,7/1,2

102
N /A

106
5,4 /2,4

106
3,1 /4,0

OPIS
Regulowana listwa tnąca

—

—

—

•

•

—

Regulowany tylny uchwyt

•

•

•

—

—

•

Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej

•

•

•

•

•

•

Cięcie grubszych gałęzi

•

—

•

—

—

—

Cięcie standardowe

—

•

—

•

•

•

Pompka paliwa

•

•

•

•

•

•

Cichy silnik

—

—

—

—

—

•

Low Vib®

•

•

•

—

—

•

Tylna osłona zapobiegająca uszkodzeniu

—

—

—

•

—

—

Zdalna regulacja

—

—

—

•

•

—

Smart Start®

•

•

•

•

•

•

Demontowalny rozrusznik

•

•

•

•

•

—

Tryb transportowy

—

—

—

•

—

—

Silnik X-Torq®

—

—

—

•

•

—

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne * Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego
charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). ** Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Podany poziom mocy akustycznej maszyny zmierzono z oryginalną
przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). *** Równoważny poziom drgań
(ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 orz ISO 22867, m /s². Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (odchylenie standardowe) rzędu 1 m /s².

OPIS
Regulowany uchwyt

•

•

—

—

—

Air Injection™

•

—

—

—

—

Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej

—

—

•

•

•

Wygodny uchwyt

•

•

•

•

—

Profesjonalny filtr powietrza

•

—

•

—

—

Blokada obrotów

•

•

•

•

•

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

—

—

Ergonomiczne szelki

•

•

—

—

—

Pompka paliwa

•

•

•

•

•

Wylot powietrza w linii uchwytu

—

—

•

•

•

Low Vib®

•

•

•

—

—

Funkcja rozdrabniania

—

—

—

•

—

Smart Start®

—

—

•

•

—

Możliwość odkurzania

—

—

—

•

—

Silnik X-Torq®

•

•

•

—

—

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne * Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN15503, dB(A). Wartość równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego obliczana jest dla cyklu roboczego
składającego się w 1 / 7 z pracy na jałowych obrotach i w 6 / 7 z pracy na pełnych obrotach. Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). ** Emisja hałasu
do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A).
*** Równoważny poziom drgań (a hv,eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN15503, m /s². Wartość równoważnego poziomu drgań obliczana jest dla cyklu roboczego składającego się w 1 / 7 z pracy na jałowych obrotach i w 6 / 7 z pracy na pełnych
obrotach. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (odchylenie standardowe rzędu 1 m /s²).

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych
Husqvarna do swoich nożyc do żywopłotu lub dmuchawy.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę
Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna
zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy
wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i
przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj
sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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WYKAZ PRODUKTÓW – MYJKI CIŚNIENIOWE
PW 450

PW 360

PW 350

PW 235R

PW 125

ZALECENIA
Duże ogrody przydomowe/ gospodarstwa

● ●

●

Średnie ogrody przydomowe

●●●

● ● ●

● ● ●

● ●

●

Małe ogrody przydomowe

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Mycie samochodu

●●●

● ● ●

● ●

● ●

●

Ciśnienie maks., bary

150

160

150

135

125

Ciśnienie robocze maks., bary

140

145

135

105

95

Przepływ wody, l/h

540 – 610

410 – 500

420 – 500

350 – 520

320 – 460

Napięcie, V

230

230

230

230

230

Moc znamionowa, W

2900

2300

2100

1800

1500

Maks. temperatura wejściowa wody, °C

60

40

40

40

40

Poziom drgań pistoletu z dyszą standardową, m /s²*

< 2,5 ± 1

< 2,5 ± 1

< 2,5 ± 1

< 2,5 ± 1

< 2,5 ± 1

Prąd znamionowy, A

12,6

10,0

9,5

8,0

7,4

Gwarantowana moc akustyczna LWA, dB(A)**

89

90

90

86

87

Maks. wysokość samozasysania, m

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

Długość kabla zasilania, m

5

5

5

5

5

Długość węża, m

13

10

9

8

7

Pojemność zbiornika środka czyszczącego, l

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Wymiary (szer. x dł. × wys.), mm

390 × 350 × 810

350 × 325 × 710

350 × 325 × 710

265 × 275 × 845

300 × 315 × 820

Ciężar, kg

27,8

20,8

18,8

10,4

7,1

Pompa metalowa

•

•

•

•

•

Dwa punkty obrotowe i szybkozłącze

•

•

•

•

•

Wieszaki na akcesoria

•

•

•

•

•

Dysza obrotowa

•

•

•

•

•

Dysza płaska, regulacja ciśnienia

•

•

•

• (fixed)

•

Bęben na wąż

•

•

•

• (ręczny)

• (ręczny)

Końcówka do wytwarzania piany

—

•

•

•

•

Aluminiowy uchwyt do przenoszenia

•

•

•

—

—

Aluminiowy uchwyt teleskopowy

•

•

•

—

—

Magazyn kabla zasilania z zapięciem zatrzaskowym

•

•

•

—

—

Giętki wysokociśnieniowy wąż

—

—

•

•

•

Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony stalą

•

•

—

—

—

W myjkach ciśnieniowych używać wyłącznie akcesoriów
i części zamiennych Husqvarna.
Akcesoria do myjek ciśnieniowych Husqvarna opracowywane są wspólnie z
urządzeniami, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i dla uzyskania
optymalnej wydajności produktów. W razie awarii Husqvarna zaleca, aby naprawy
dokonał wykwalifikowany mechanik, używając oryginalnych lub zalecanych przez
Husqvarna części zamiennych. Dzięki temu urządzenia będą bardziej wydajne i trwalsze.
W razie pytań należy odnieść się do instrukcji obsługi lub zwrócić do dilera Husqvarna.

PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS

Silnik indukcyjny

•

•

•

—

—

Długa lanca myjąca

•

•

•

—

—

Uchwyt Low Force

•

•

•

—

—

Pompa z mosiądzu

•

—

—

—

—

Kontrola ciśnienia

•

—

—

—

—

Wewnętrzny zbiornik na środek czyszczący

•

—

—

—

—

Zdalna regulacja ciśnienia

—

—

—

•

—

Profilowana lanca myjąca

•

•

•

•

•

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

•

•

•

•

•

Dodatkowy wąż wzmacniany stalą 10 m

•

•

•

•

•

Dodatkowy wąż wzmacniany tkaniną 8 m

—

•

•

•

•

Końcówka do wytwarzania piany FS 300

—

•

•

•

•

Zestaw pierścienia O-ring

•

•

•

•

•

Wąż do czyszczenia rur, 15 m

•

•

•

•

•

Szczotka obrotowa

•

•

•

•

•

Środek czyszczący do kamienia i drewna

•

•

•

•

•

Wąż ssący

•

•

•

•

•

Głowica do czyszczenia powierzchni SC 300

—

•

•

•

•

Głowica do czyszczenia powierzchni SC 400

•

•

•

•

•

Środek czyszczący do samochodu z woskiem

•

•

•

•

•

Zestaw do mycia samochodu

—

•

•

•

•

Filtr do wody

•

•

•

•

•

Dysza ssąca do wody

•

•

•

•

•

AKCESORIA

= Dostępne — = Niedostępne *Wibracje przekazywane na kończyny górne zgodnie z ISO 5349-1 – dysza płaska. **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE.
Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 –3 dB(A).

UWAGA Przed podłączeniem urządzenia do instalacji z wodą pitną należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami i
w razie potrzeby zastosować zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. Podczas użytku należy przestrzegać przepisów
dotyczących odprowadzania ścieków. Myjki wysokociśnieniowe Husqvarna.
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WYKAZ PRODUKTÓW – ODKURZACZE

WYKAZ PRODUKTÓW – WERTYKULATORY
WDC 325L

WDC 220

ZALECENIA

S138i

S138C

S500 PRO

ZALECENIA

Obszary dużej wielkości

● ● ●

Obszary średniej wielkości

● ● ●

● ● ●

Praca w pełnym zakresie
Praca od czasu do czasu

Czyszczenie pojazdów

● ● ●

● ● ●

Sporadyczne użycie

Moc znamionowa, kW

1200

1000

Napięcie, V

220–240

220–240

Przepływ powietrza, l/min

3700

Objętość zbiornika, l

● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●

● ●

Źródło energii

Akumulator

Kabel elektryczny

Benzyna

Rodzaj akumulatora

Li-Ion

—

—

3600

Napięcie akumulatora, V

36

—

—

25

20

Producent silnika

—

—

Briggs & Stratton

Maksymalne podciśnienie, mbar

235

210

Model silnika

—

—

950-series

Długość węża, m

3,5

2,5

Pojemność skokowa, cm³

—

—

208

Średnica węża, mm

32

32

Moc netto przy zadanych obrotach na minutę, kW

0,9

1,6

4,5 @ 3300

Długość przewodu, m

5

5

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*

91

98

93
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PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia mikrofiltra , m²

0,003

0,003

Układ napędowy

Bez napędu

Bez napędu

Bez napędu

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (LWA), dB(A)

72

72

Koła napędowe

—

—

—

Ciężar, kg

8,4

7,4

Obręcze, tworzywo

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Stal

Wielkość kół, przód / tył, mm

170 / 150

170 / 150

210 /250
—

OPIS

Prędkość, km / h

—

—

Zmywalny wkład filtra PET

•

•

Tworzywo obudowy

Tworzywo ABS

Tworzywo ABS

Stal

Półautomatyczne czyszczenie filtra

•

•

Metody pracy

Zbieranie / Wyrzut tylny

Zbieranie / Wyrzut tylny

Wertykulacja

Uchwyt transportowy zbiornika

•

•

Szerokość robocza cm

37,5

37,5

50

Aluminiowe rury przedłużające

•

•

Wysokość robocza, min–max, mm

– 8–+ 5

– 8–+ 6

–5 – 0

Stabilne koła i rolki

•

•

Regulacja wysokości roboczej

Bezstopniowa

Bezstopniowa

—

Fizelinowy worek filtrujący

•

•

Rodzaj pojemnika

Tkanina z blokadą zanieczyszczeń

Tkanina z blokadą zanieczyszczeń

—

Funkcja wydmuchu

•

•

Objętość pojemnika, litry

45

45

—

Miejsce przechowywania akcesoriów

•

•

Typ uchwytu

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Składany

Gniazdo zasilania z automatycznym włączaniem / wyłączaniem

•

—

Pojemność zbiornika paliwa, litry

—

—

3,1

Regulacja siły ciągu i łagodny rozruch

•

—

Ciężar, kg

19,5

19,0

65,0

Klasa usuwania pyłów L

•

—
OPIS

AKCESORIA

Centralna regulacja wysokości roboczej

•

•

—

Fizelinowe worki filtrukące

•

•

Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi

•

•

•

Filrt PET

•

•

Składany uchwyt

•

•

•

Zestaw szczotek

•

•

Regulacja wysokości uchwytu

•

•

•

Szczotka dwufunkcyjna

•

•

Energia ogniw Li-ion

•

—

—

Uniwersalna końcówka do pracy na sucho i mokro

•

•

savE™

•

—

—

Adapter

•

•

Dwa aktywne gniazda akumulatorów

•

—

—

Rura teleskopowa ze stali nierdzewnej

•

•

Kontrola przepustnicy

—

—

•

Sprzęgło urządzenia roboczego

—

—

•

Wytrzymała konstrukcja

—

—

•

= Dostępne — = Niedostępne

= Dostępne — = Niedostępne* Emisję hałasu do środowiska zmierzono i obliczono jako gwarantowany poziom mocy akustycznej, zgodnie z dyrektywą WE 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej obejmuje zmiany w produkcji, a także
odchylenie standardowe o 1–2 dB (A).
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WYKAZ PRODUKTÓW – GLEBOGRYZARKI
TR 348

TF 435P

TF 335

TF 225

ZALECENIA
Częste użycie – podłoże zbite i pokryte roślinnością

● ● ●

Częste użycie – orka, spulchnianie i obsypywanie
Częste użycie – mniej intensywne spulchnianie,
usuwanie mchu, krawędziowanie
Sporadyczne użycie – spulchnianie i obsypywanie

● ●
● ● ●

● ●

●
●

●

● ● ●

● ● ●

PARAMETRY TECHNICZNE
Producent silnika

Briggs & Stratton

Honda

Briggs & Stratton

Rato

Nazwa silnika

CR950

GP 160BH

CR950

R180

Pojemność skokowa, cm³

208

163

208

179

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW

4,5 @ 3300

3,5 @ 3400

4,5 @ 3300

3,5 @ 3600

Pojemność zbiornika paliwa, litry

3

3,1

3,1

3,5

Rodzaj przekładni

Mechaniczna

Łańcuchowa / Pneumatyczna

Łańcuchowa / Ręczna

Łańcuchowa / Ręczna

Biegi, przód

2

2

2

1

Biegi, tył

1

1

1

1

Rodzaj glebogryzarki

Tylne urządzenie robocze

Przednie urządzenie robocze

Przednie urządzenie robocze

Przednie urządzenie robocze

Liczba zębów

4

6

6

4

Średnica zębów, mm

300

320

320

320

Szerokość robocza, cm

48

80

80

60

Głębokość robocza, cm

15

30

30

25

Ciężar, kg

71

65,0

58,0

46,0

Odłączalny napęd

—

•

•

•

Dźwignia oporowa

•

•

•

•

Składany uchwyt

•

•

•

•

Dźwignia zmiany biegów na uchwycie

•

•

•

•

Regulacja uchwytu w poziomie

•

•

•

—

Ochrona roślin

—

•

•

•

Pneumatyczne uruchamianie noży

—

•

—

—

Bieg wsteczny

•

•

•

•

Osłona tylna

•

—

—

—

Koło do transportu

•

•

•

•

Regulacja uchwytu w pionie

•

•

•

•

—

OPIS

AKCESORIA
Pług

—

•

•

Obsypnik z metalowymi kołami

—

•

•

•

Gumowe opony

—

•

—

—

Lemiesz do odśnieżania

—

•

—

—

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części
zamiennych Husqvarna do swojej glebogryzarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały
opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego
sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz
przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie
maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna,
którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części
zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży
żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź
instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.
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WYKAZ PRODUKTÓW – PŁUGI WIRNIKOWE
ST 430

ST 427

ST 424

427T

Częste użycie – trudny teren

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Częste użycie – typowy teren

●●●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Sporadyczne użycie – duże ilości śniegu

●●

● ●

● ●

● ●

ST 327

ST 230P

ST 227P

ST 224

ZALECENIA
● ●

●

●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Husqvarna Premium

Husqvarna Premium

Husqvarna Premium

Sporadyczne użycie – małe ilości śniegu
PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa silnika

Husqvarna

Husqvarna

Husqvarna

Husqvarna

Husqvarna Premium

Pojemność skokowa, cm³

414

369

291

369

291

291

254

208

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW

9,3 @ 3600

8,2 @ 3600

6,3 @ 3600

8,2 @ 3600

6,3 @ 3600

7,0 @ 3600

7,0 @ 3600

4,7 @ 3600

Rodzaj skrzyni biegów

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna

Hydrostatyczna

Tarcza cierna

Tarcza cierna

Tarcza cierna

Tarcza cierna

Pojemność zbiornika paliwa, litry

2,4

2,4

2,4

3,6

3,6

2,7

2,7

2,6

Szerokość robocza, cm

76

69

61

69

69

76

68

61

Wysokość wlotu, cm

58,4

58,4

58,4

58,4

58,4

58,4

58,4

58,4

Rodzaj paliwa

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Rozmiar opon, jedna oś, cale

N/A

N/A

N/A

N/A

15 x 4,0

16  ×  4,8

15  ×  5,0

15  ×  5,0

Ciężar, kg

150

145

140

164

116

107,9

96,2

90,1

System dwustopniowy

•

•

•

•

•

•

•

•

Regulowane stopki

•

•

•

•

•

•

•

•

Stalowa konsola operatora

•

•

•

•

—

—

—

—

Pręt do oczyszczania

•

•

•

•

•

•

•

•

Przedłużenie deflektora

•

•

•

•

•

—

—

—

Blokada mechanizmu róźnicowego

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektryczny rozruch

•

•

•

•

•

•

•

•

Łatwa regulacja wysokości łyżki

—

—

—

•

—

—

—

—

Elektroniczny wtrysk paliwa

—

—

—

•

—

—

—

—

Podgrzewane uchwyty

•

•

•

•

•

•

•

•

Solidny podajnik ślimakowy

•

•

•

•

•

—

—

—

Solidna obudowa podajnika ślimakowego

—

—

—

—

•

—

—

—

Wytrzymałe stopki

•

•

•

•

•

( •  )

( •  )

( •  )

Duża prędkość wirnika

•

•

•

•

•

•

•

•

Napęd hydrostatyczny

•

•

•

•

—

—

—

—

Elektryczny rozruch kluczykiem

•

•

•

•

—

—

—

—

Reflektory, LED

•

•

•

•

•

•

•

•

Wspomaganie

•

•

•

•

•

•

•

—

Najwyższej jakości cięgła sterownicze

—

—

—

—

•

•

•

•

X-trac, opony z głębokim bieżnikiem

•

•

N/A

N/A

•

•

•

•

Ślimak z zakrytymi łożyskami kulkowymi

•

•

•

•

•

—

—

—

Żeliwna przekładnia ślimaka

•

•

•

•

•

—

—

—

Żeliwny wirnik

•

•

•

•

•

—

—

—

Regulacja wysokości uchwytu

•

•

•

•

•

—

—

—

System pasowy o dużej wydajności

•

•

•

•

•

—

—

—

Uchwyt blokady

•

•

•

•

•

—

—

—

Uchwyt pętlowy

—

—

—

—

•

—

—

—

Cichy tłumik

•

•

•

•

•

—

—

—

Zdalny deflektor rynnowy

•

•

•

•

•

—

—

—

Zdalny rotator zsypowy

•

•

•

•

•

—

—

—

Sterowanie przepustnicą

•

•

•

•

•

—

—

—

Wspornik ślimaka paska mocującego

•

•

•

•

•

—

—

—

OPIS

= Dostępne ( ) = Osprzęt — = Niedostępne

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią
mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną
zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

Zawsze używaj oryginalnych smarów
i części zamiennych Husqvarna do swojej
odśnieżarki.
Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały
opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego
sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę
oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne
serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego
technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie
oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna.
Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny.
W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub
skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.
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HUSQVARNA SŁOWO PO SŁOWIE
A

D

ACTIVE AIR FILTRATION™ Jeden z najbardziej wydajnych na rynku systemów oczyszczania
powietrza. Oznacza to dłuższe okresy bezobsługowe i mniejsze zużycie silnika, nawet
w trudnych warunkach.

NAPĘD ZAŁĄCZANY PNEUMATYCZNIE Maksymalna wygoda i łatwość manewrowania.

K

DEFLEKTOR STEROWANY DŹWIGNIĄ Sterowanie wyrzutem w pionie za pomocą dźwigni
umieszczonej na pulpicie.

KATALIZATOR Zmniejsza emisję węglowodorów i dwutlenku węgla odpowiednio o ok. 50 %
i 25 %.

AGRESYWNY BIEŻNIK KÓŁ Lepsza przyczepność koła do podłoża bez pozostawiania
nieestetycznych śladów na trawniku.

DEFLEKTOR Traktory z serii TS standardowo wyposażone są w deflektory wyrzutu
bocznego. Traktory z pojemnikiem na trawę (CT) – dzięki dostępnemu dodatkowo
deflektorowi – mogą pracować również z tylnym wyrzutem (nie dotyczy TC 130).

KOŁA Z PODWÓJNYMI ŁOŻYSKAMI KULKOWYMI Sprawiają, że kosiarka porusza się z łatwością,
a koła nie obluzowują się nawet po wielu latach użytkowania.

AIR INDUCTION™ Silny strumień powietrza unosi źdźbła przed skoszeniem, dzięki czemu
osiągane są doskonałe rezultaty zarówno koszenia, jak i zbierania liści i trawy.

DEMONTOWALNY ROZRUSZNIK Łatwy demontaż rozrusznika ułatwia ewentualną wymianę
jego linki. Łatwy serwis i konserwacja.

AIR INJECTION™ System wstępnego oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową.
Dzięki niemu silnik wolniej się zużywa, a filtr nie wymaga tak częstego czyszczenia.

DEX – System eliminacji pyłu Nasz system eliminacji pyłu zapewnia czystsze cięcie oraz
mniejsze zużycie wody.

AMORTYZOWANY GAŹNIK Dzięki amortyzacji gaźnika silnik pracuje płynniej i nie wymaga
tak częstej regulacji.

DŁUGOŚĆ ROBOCZA PROWADNICY Długość robocza prowadnicy jest inna, niż jej całkowita
długość. Długość robocza to odległość od przedniej części pilarki do końcówki najdalszego
zęba tnącego, zaokrąglona do pełnego cala.

AUTOMATYCZNA OBSŁUGA PRZEJŚĆ Kosiarka zautomatyzowana wykrywa wąskie
przejścia i zmienia drogę przejazdu przez nie, unikając pozostawiania nieestetycznych
śladów kół.

DODATKOWE URZĄDZENIA TNĄCE Aby umożliwić Państwu osiągnięcie doskonałych
rezultatów pracy, większość Riderów przygotowaliśmy do pracy z dodatkowymi urządzeniami
tnącymi.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW STEROWANA PEDAŁ EM Za pomocą pedałów
kontroluje się prędkość dzięki czemu obie dłonie spoczywają na kierownicy, zapewniając
użytkownikowi optymalną kontrolę podczas pracy.

DURASTARTER™ Opatentowany, zabezpieczony rozrusznik, którego sprężyna zwrotna i
łożysko kółka rozrusznika są hermetycznie zamknięte, co zmniejsza ryzyko
nieprzewidzianych przestojów, wydłużając trwałość i zwiększając niezawodność maszyny.

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE NOŻY Noże włączają się automatycznie po opuszczeniu
urządzenia tnącego.
AUTOTUNE™ Dzięki automatycznej regulacji silnika, umożliwia uzyskanie maksymalnej
mocy. Nie ma potrzeby ręcznej regulacji gaźnika. Autotune™ kompensuje różne typy paliwa,
wysokość nad poziomem morza, wilgotność i temperaturę otoczenia.
AUTOWALK™ 2 Oburęczne sterowanie prędkością umożliwia używanie na zmianę obu dłoni
do płynnej regulacji szybkości jazdy. Dzięki temu praca odbywa się ergonomicznie, a
koszenie wzdłuż żywopłotów czy wokół przeszkód jest łatwiejsze, ponieważ kosiarka będzie
nadal posuwać się do przodu, nawet jeżeli jedna z dłoni puści uchwyt.

B
BEZWŁADNOŚCIOWY HAMULEC PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ W razie wystąpienia odbicia, kiedy
końcówka prowadnicy odskakuje do góry, siła bezwładności dźwigni hamulca (osłony lewej
dłoni) natychmiast uruchamia hamulec piły łańcuchowej.
BIEG WSTECZNY Obroty zębów do tyłu ułatwiają pracę i poprawiają zwrotność maszyny.

KÓŁKA PODPOROWE I PRZEDNIA ROLKA Większość modeli urządzenia tnącego
wyposażona została w kółka podporowe, a niektóre z nich również w przednią rolkę.
Zmniejszają one ryzyko uszkodzenia trawy podczas pracy na nierównym terenie.
KÓŁKO / A DO TRANSPORTU Ułatwiają transport. Unoszone na czas pracy.
KONSTRUKCJA STEP-THROUGH Umożliwia wygodne wsiadanie i wysiadanie.

wyczerpywanie

się

akumulatora,

LICZNIK MOTOGODZIN Pomaga dopilnować terminów prac s erwisowych i konserwacyjnych.

LISTWA TNĄCA USTAWIANA POD KĄTEM Ustawianie listwy tnącej pod różnymi kątami
zapewnia większą wszechstronność maszyny i ułatwia pracę.

OBUDOWA ZE STALI OCYNKOWANEJ Obudowa jest cynkowana w procesie galwanizacji
oraz malowana proszkowo, co zapewnia jej większą trwałość i odporność na korozję.

DWUSTRONNE OBROTY Głowica wykaszarki może obracać się w prawo lub w lewo. Pomaga
to zapobiegać spadaniu ściętej trawy na chodniki.

LOW VIB® + Low Vib® + to udoskonalona, bardziej wyrafinowana wersja systemu Low Vib,
ograniczająca poziom drgań poniżej 2,5 m / s².

OBUDOWA Z KOMPOZYTU Trwała i lekka obudowa, skonstruowana z myślą o największej
wydajności zbierania.

DWUELEMENTOWA SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA Zdejmowana osłona przekładni ze
smarowniczką.

LOW VIB® Skuteczne amortyzatory drgań tłumią wibracje, chroniąc ramiona i dłonie
użytkownika.

OCHRONA ROŚLIN Zabezpieczenie roślin poza terenem pracy.

DZIELONY WAŁ NAPĘDOWY Ułatwia transport i przechowywanie.

Ł

DŹWIGNIA REGULOWANIA GŁĘBOKOŚCI PRACY Ułatwia regulację głębokości spulchniania.
DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW NA UCHWYCIE Ergonomiczny uchwyt z łatwo dostępnymi
dźwigniami sterowniczymi.

E
E-SERIES Seria pilarek, w których zastosowano takie rozwiązania, jak rozrusznik
sprężynowy, który pozwala na łatwy rozruch maszyny przy mniejszym wysiłku operatora,
szybkie i proste napinanie łańcucha oraz mocowanie prowadnicy bez użycia narzędzi.

ŁĄCZNIK NA WĄŻ GUMOWY Łatwość podłączenia węża gumowego usprawnia czyszczenie
urządzenia tnącego.

ŁATWO REGULOWANY UCHWYT Szybka i prosta regulacja uchwytu na jednej z dwóch
wysokości.

OSŁONA COMBI Tą samą osłonę urządzenia tnącego można zastosować do pracy głowicą
żyłkową i nożem do trawy.

M

BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO Blokada mechanizmu różnicowego oznacza
napęd na dwa koła. Wraz z głębokim bieżnikiem daje to doskonałą przyczepność maszyny.

ELEKTRYCZNY KOLEKTOR WYWROTKA Ułatwione opróżnianie pojemnika na trawę.
Pociągnięcie przełącznika elektrycznego powoduje automatyczne otwarcie pojemnika.

MIEJSCE DO ZAMOCOWANIA LINY Wytrzymały zaczep do zamocowania liny, dzięki któremu
można pilarkę bez trudu wciągać na drzewa.

BLOKADA OBROTÓW Dogodna oraz skuteczna funkcja zapewniająca utrzymywanie przez
traktor jednostajnej prędkości bez względu na nierówności i pochyłości trawnika.

ELGARD™ Zaawansowana elektroniczna ochrona przed przeciążeniem ostrzega poprzez
zmieniającą się prędkość obrotów, że zbliża się moment przeciążenia.

MIEJSCE NA NARZĘDZIA Praktyczna przestrzeń na masce silnika, którą można wykorzystać
do przewozu dodatkowych narzędzi.

BOCZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ Umieszczony z boku napinacz piły łańcuchowej
umożliwia szybką regulację.

ERGONOMICZNA KIEROWNICA Dla większej ergonomii, teleskopowa kolumna kierownicy
umożliwia dostosowanie wysokości koła kierownicy.

MIĘKKIE UCHWYTY Mniejszy poziom wibracji, co zmniejsza obciążenie operatora i zwiększa
jego wygodę.

BĘBEN ORAZ NÓŻ Z DODATKOWO UTWARDZONEGO TWORZYWA Doskonała
koszenia i maksymalna trwałość maszyny.

ERGONOMICZNA KIEROWNICA Ergonomiczne i wygodne koło kierownicy.

MOCOWANA ZATRZASKAMI OSŁONA CYLINDRA Oszczędność czasu podczas wymiany
świecy zapłonowej lub czyszczenia.

C
CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA Szybka i prosta regulacja wysokości
koszenia za pomocą jednej dźwigni dostępnej z fotela operatora. Regulacja możliwa nawet
podczas pracy.
CHŁODNICA OLEJU Wymiennik ciepła służy do chłodzenia układu hydraulicznego. Układ
chłodzenia zapewnia utrzymanie temperatury oleju w bezpiecznych granicach.
CICHA KOSIARKA Z SAMOOSTRZĄCYM SIĘ NOŻEM Minimalne tarcie między bębnem a nożem
minimalizuje opór i hałas, ułatwiając również pchanie kosiarki, jednocześnie ostrząc nóż.
CICHY SILNIK Cicha praca zapewnia komfort użytkownikowi oraz nie zakłóca spokoju
innych.
CZTERY KOŁA TEJ SAMEJ WIELKOŚCI Duże koła przednie i tylne zapewniają komfort jazdy,
doskonały dojazd do miejsc trudnodostępnych oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia
delikatnych nawierzchni.
CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY
Wbudowane
czujniki
wykorzystują
technologię
ultradźwiękową i pozwalają kosiarce dostosować prędkość do otoczenia i unikać silnych
zderzeń.
CZUJNIK WZROSTU TRAWY Dostosowuje czas pracy kosiarki do tempa wzrostu trawy,
co oznacza, że kosiarka zautomatyzowana będzie kosiła krócej lub dłużej, w zależności od
pogody.

F
FOTEL PREMIUM Wygodny fotel Premium z wysokim oparciem i podłokietnikami. Z mokrego
fotela woda spływa samoczynnie, w czasie deszczu można go odchylić.
FUNKCJA SMART START® Silnik i rozrusznik zostały zaprojektowane w taki sposób, aby
rozruch maszyny trwał krótko i wymagał jak najmniejszego wysiłku. Opór linki rozrusznika
zredukowano nawet o 40 %.

H
HYDROSTATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Optymalnie reguluje prędkość i zapewnia duży
komfort jazdy. W niektórych modelach prędkość i kierunek jazdy wybiera się za pomocą
dźwigni na błotniku, a w pozostałych przy użyciu dwóch pedałów – jazdy do przodu i do tyłu.

I
INSTART™ Kosiarka uruchamia się po przyciągnięciu dźwigni do uchwytu, a wyłącza po jej
zwolnieniu.
INSTRUKCJA URUCHAMIANIA Naklejka umieszczona w górnej części obudowy przypomina,
w jaki sposób postępować, by uniknąć kłopotów przy uruchamianiu.
INTUICYJNE KLAWISZE Nasze maszyny akumulatorowe są bardzo proste w obsłudze,
wszystkie niezbędne informacje znajdują się w jednym miejscu.

OPONY CHEVRON Solidne koła z głębokim bieżnikiem zapewniają optymalną przyczepność.
OPONY Z PODWÓJNYM BIEŻNIKIEM I GUMOWYM PIERŚCIENIEM Opony posiadają zarówno
bieżnik poziomy, jak i pionowy. Wraz z pomarańczowym gumowym pierścieniem, bieżnik ten
daje dobrą przyczepność na powierzchniach trawiastych oraz wyłożonych płytkami.
Gumowy pierścień zapewnia ponadto cichą i płynną pracę na twardym podłożu.

MANETKA GAZU REGULOWANA KCIUKIEM Manetka gazu sterowana kciukiem zapewnia
skuteczność i precyzję. Zmniejsza obciążenie mięśni dłoni.

ERGONOMICZNE UCHWYTY Profilowany uchwyt zapewnia doskonały chwyt, co zmniejsza
uczucie zmęczenia, gwarantując optymalną wygodę i ergonomię pracy.

OCHRONNY ZDERZAK BOCZNY Dodatkowa ochrona podczas koszenia wzdłuż ścian czy
innych przeszkód.

ŁATWO REGULOWANA OSŁONA TARCZY Ustawienie osłony tarczy można w szybki i prosty
sposób regulować podczas pracy.

urządzenia

wydajność

OBROTY DO UŻYTKOWNIKA Zmniejszone ryzyko zakleszczenia tarczy czy wystąpienia odbicia.

DWA DRĄŻKI KIEROWNICZE Zapewniają mniejszy promień skrętu i doskonałą zwrotność.

ELEKTRYCZNE URUCHAMIANIE NOŻA / Y TNĄCYCH Proste uruchamianie
tnącego ; wystarczy pociągnąć włącznik na pulpicie sterowania.

BIOCLIP (ROZDRABNIANIE) Trawa cięta jest na drobne fragmenty, które szybko ulegają
rozkładowi, powracając na trawnik jako nawóz i dodatkowo czyniąc go bardziej odpornym
na suszę. Funkcja BioClip® nadaje się do trawników koszonych regularnie.

O

OBUDOWA LITA Obudowa jest całkowicie lita, co oznacza, że nie posiada dospawanych
elementów. Zapewnia to dużą odporność na odkształcanie, trwałość i wytrzymałość
podczas pracy.

MALOWANE PROSZKOWO URZĄDZENIE TNĄCE Malowane proszkowo urządzenie tnące jest
bardziej trwałe i odporne na korozję.

®

NÓŻ DO ZASP Poprawia wydajność pracy w głębokim śniegu.
NOŻE OBRACAJĄCE SIĘ W DWIE STRONY Noże poruszają się do przodu lub do tyłu. Tryb
ruchu do przodu (współbieżnego) wykorzystywany jest do spulchniania wierzchniej
warstwy gleby, ruch przeciwbieżny umożliwia głębokie spulchnianie.

LISTWA SKŁADANA NA CZAS TRANSPORTU Listwa tnąca składa się tak, by przylegała do
wysięgnika, co ułatwia transport i przechowywanie maszyny.

ELEKTRONIKA Przycisk uruchamiania, lampki kontrolne hamulca postojowego, akumulatora,
reflektorów, ROS i włączenia noży.

BIEG WSTECZNY WIĘKSZA możliwość manewrowania i kontrola nad maszyną.

NOWY SYSTEM ACTIVE AIR FILTRATION™ Nowy system Active Air Filtration™ to jeden
z najwydajniejszych systemów filtrowania na rynku, umożliwiający pracę nawet przez rok
bez konieczności wymiany filtra.

NOŻE PRZECIWBIEŻNE Zęby obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, znakomicie spulchniając ziemię. Możliwość głębokiego spulchniania ciężkiej gleby.

L
LAMPKA KONTROLNA AKUMULATORA Sygnalizuje
przypominając o konieczności jego naładowania.

NAWIGACJA WYKORZYSTUJĄCA GPS Wbudowany system GPS tworzy mapę ogrodu,
uwzględniającą rozłożenie przewodów ograniczających i doprowadzających.

OSŁONA NOŻY Ogranicza rozrzucanie ziemi przez obracające się noże.
OSŁONA TYLNA Tylna osłona chroni silnik pilarki na wysięgniku przed uszkodzeniami.
OSOBNY FILTR OLEJU Filtr ten można łatwo wymienić, aby olej krążący wewnątrz silnika był
zawsze wolny od zabrudzeń.

P
PODGRZEWANE UCHWYTY Wydajnie grzejące zwoje umieszczone w przednim i tylnym
uchwycie stanowią rozwiązanie, które zapewnia komfort pracy w zimnych i wilgotnych
warunkach.
PODGRZEWANIE UCHWYTÓW REGULOWANE TERMOSTATEM Termostatyczna regulacja
podgrzewania uchwytów ułatwia pracę w niskiej temperaturze i podczas deszczu.
PODGRZEWANY GAŹNIK Podgrzewany gaźnik ułatwia uruchomienie silnika i pozwala na
jego płynniejszą pracę w niskich temperaturach.

MODUŁ KOMUNIKACJI GPS Opcja śledzenia GPS w przypadku kradzieży. Informacja SMS.
Możliwość zmiany ustawień na odległość i przekazywanie bieżącego statusu kosiarki.

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Precyzyjne i szybkie sterowanie umieszczonymi z przodu
urządzeniami, za pomocą łatwo dostępnej manetki znajdującej się na pulpicie sterowania
obok fotela kierowcy.

MY AUTOMOWER® Aplikacja iPhone umożliwiająca użytkownikowi kontrolę kosiarki
zautomatyzowanej za pomocą telefonu.

PODWÓJNE KÓŁKA DO TRANSPORTU Po odchyleniu do tyłu i oparciu na kółkach glebogryzarkę
można transportować.

N
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI CIĘGŁA STEROWNICZE Wytrzymałe cięgła są odporne na niskie
temperatury, co zwiększa ich trwałość.
NAKRĘTKI NIEGUBIĄCE SIĘ Nakrętki są przymocowane do osłony sprzęgła. Mocowanie
zapobiega zgubieniu nakrętek.
NAPINACZ ŁAŃCUCHA NIEWYMAGAJĄCY NARZĘDZI Szybka i prosta regulacja napięcia
piły łańcuchowej oraz montaż prowadnicy i piły bez użycia narzędzi.
NAPĘD KÓŁ Koła z napędem zapewniają łatwą i wygodną obsługę maszyny.
NAPĘD GĄSIENICOWY Umożliwia wydajną pracę na nawierzchni pokrytej lodem,
w głębokim śniegu czy na terenie o dużym nachyleniu, gdzie wymagana jest bardzo dobra
przyczepność. Gąsienicowe pługi wirnikowe są wyposażone w przeciwpoślizgowe ogniwa o
stosunkowo dużej powierzchni stykowej, zalecane do pracy w trudnych warunkach.
NAPĘD NA CZTERY KOŁA (4 × 4) Napęd na cztery koła (AWD) zapewnia przyczepność
nawet na nierównym, mokrym czy śliskim podłożu oraz na pochyłościach. AWD
automatycznie dostosowuje przyczepność każdego z kół, zależnie od sytuacji i stanu podłoża.

POJEMNIK Nasze duże i obszerne pojemniki na trawę do traktora nadają się również
do zbierania liści. Można je bez trudu opróżnić bez opuszczania fotela kierowcy.
POJEMNIK NA KUBEK Poręczne miejsce na kubek z napojem.
POJEMNIKI NA TRAWĘ Nasze duże i wydajne pojemniki na trawę nadają się również do
zbierania liści. Zintegrowane pojemniki można bez trudu opróżnić bez opuszczania fotela
kierowcy. Łatwy w obsłudze pojemnik w naszych kosiarkach jest trwały, ma kompaktową
konstrukcję i umieszczony jest wysoko, co ułatwia jego zdejmowanie i zakładanie.
Ergonomiczną konstrukcję charakteryzuje duży otwór i uchwyt pomocniczy.
POJEMNY AKUMULATOR Pojemny akumulator zapewnia dużą wydajność, porównywalną
z osiągami maszyn z napędem spalinowym.
POMPKA PALIWA Pompka paliwa oraz zawór dekompresyjny jeszcze bardziej ułatwiają
uruchamianie maszyny.
POMPKA PALIWA Zaprojektowana została tak, by ułatwić rozruch dzięki mniejszej liczbie
pociągnięć linki rozrusznika potrzebnych do uruchomienia maszyny.
POZYCJA SERWISOWA Urządzenie tnące można bez narzędzi szybko unieść do pozycji
serwisowej, aby je oczyścić bądź dokonać naprawy.
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PROFESJONALNY SYSTEM NAPĘDOWY Profesjonalne przekładnie Hydro-Gear z serii
ZT3400 zapewniają łatwy serwis i większą prędkość jazdy oraz płynne działanie.

S

T

PROSTA WYMIANA TARCZY Wbudowany zatrzask na wrzecionie umożliwia szybką i łatwą
wymianę tarczy.

SILNIK SMAROWANY CIŚNIENIOWO Pompa olejowa sprawia, że wszystkie najważniejsze
części silnika są odpowiednio smarowane.

TAP-N-GO Funkcja Tap-n-Go umożliwia szybkie wysuwanie żyłki. Wystarczy uderzyć
głowicą o ziemię, aby szybko wysunąć żyłkę.

PROSTE USTAWIANIE WYSOKOŚCI KOSZENIA Dobrze wyważona, obsługiwana jedną ręką
dźwignia na kosiarce zapewnia łatwą i wygodną regulację wysokości koszenia.

SavE™ Maksymalizuje czas działania produktów z napędem akumulatorowym.

PRZECIWCIĘŻAR Zwiększa nacisk na koła, poprawiając wyważenie maszyny.
PRZEDŁUŻENIE DEFLEKTORA Większa wydajność i wyższa jakość pracy w przypadku
bardzo suchego, lekkiego śniegu oraz w wietrzne dni.

SILNIK ZA OPERATOREM Dzięki umieszczeniu silnika z tyłu, operator ma lepszą kontrolę
nad koszeniem, a poziom hałasu i emisji zanieczyszczeń przy fotelu operatora jest znacznie
mniejszy.

TECHNOLOGIA ADVANCED FLOW (AFTECH™) to niezwykła konstrukcja, dzięki której
obudowa, noże i wyrzut współpracują dla utrzymania możliwie najlepszego przepływu
powietrza. Technologia ta zapewnia pierwszorzędne wyniki we wszystkich trybach koszenia,
a także pomaga napełnić pojemnik na trawę do optymalnego poziomu, aby nie wymagał
częstego opróżniania.

PRZEDNIA OŚ Z ODLEWU Ciężka, przednia oś z odlewu gwarantuje lepszą równowagę
i stabilność, nawet podczas pracy z pojemnikiem na trawę.

SKIEROWANE W DÓŁ OTWORY Skierowane w dół otwory pojemnika na trawę kierują hałas
i pył w dół, z dala od operatora, tworząc bardziej przyjazne środowisko pracy.

PRZEDNIE KOŁA Z ŁOŻYSKAMI KULKOWYMI Solidne łożyska kulkowe zapewniają trwałość i
bezawaryjność modeli profesjonalnych.

SKŁADANE UCHWYTY Zapewniają łatwe przechowywanie i transport maszyny.

PRZEGUBOWY UKŁAD KIEROWNICZY Wyjątkowy, przegubowy układ kierowniczy umożliwia
zachodzenie tylnych kół przy skręcie pod maszynę. W efekcie maszyna jest bardzo zwrotna i
ma minimalny promień skrętu przy pełnym skręcie.
PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA STEROWANA ZA POMOCĄ PEDAŁÓW Regulacja
prędkości i kierunku jazdy odbywa się bez trudu za pomocą sterowanej pedałem przekładni
hydrostatycznej. Osobny pedał do jazdy do przodu i do tyłu.

SEPARATOR PYŁU Unikalny separator pyłu, który zapewnia doskonałe jego zbieranie.

SMART START® – MECHANIZM ROZRUCHOWY WSPOMAGANY SPRĘŻYNĄ Dzięki specjalnej
sprężynie podczas pociągania linki rozrusznika jej opór redukowany jest nawet o 40 %.
SMARTCARB™ Nasze gaźniki z wbudowaną automatyczną kompensacją zabrudzenia filtra
regulują proporcje paliwa i powietrza. Dzięki temu silnik zachowuje maksymalną moc, nawet
kiedy filtry zaczynają się zapychać.

PRZEKŁADNIA Z POTRÓJNYM ŁOŻYSKIEM KULKOWYM Mocna przekładnia ślimakowa z
potrójnym łożyskiem kulkowym zwiększa trwałość maszyny.

SMARTSWITCH Wygoda i bezpieczeństwo związane z obsługą maszyny bez kluczyków,
lampki kontrolne hamulca postojowego, stanu akumulatora, reflektorów, ROS i załączania
noży informujące o ich statusie oraz uproszczone uruchamianie i wyłączanie maszyny
jednym dotknięciem.

PRZEŁĄCZNIK BIOCLIP PRZY FOTELU Łatwe przełączanie pomiędzy zbieraniem a funkcją
BioClip (rozdrabnianie) za pomocą dźwigni na pulpicie. Nie wymaga opuszczania fotela.

SOFTSTART™ Elektroniczny Softstart™ zapewnia lepszą kontrolę nad maszyną podczas jej
uruchamiania.

PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA Optymalizuje prędkość i zapewnia duży komfort jazdy.
Prędkość i kierunek jazdy sterowane pedałami, oddzielnymi do jazdy w przód i w tył.

SOLIDNA OBUDOWA PODAJNIKA ŚLIMAKOWEGO Mocna i wytrzymała obudowa podajnika
ślimakowego umożliwia intensywną pracę i zapewnia trwałość maszyny.

PRZESUWNY, REGULOWANY FOTEL Regulacja bez konieczności wstawania: fotel porusza
się w przód i w dół oraz w tył i w górę.

SOLIDNY PODAJNIK ŚLIMAKOWY Mocny podajnik ślimakowy doskonale sprawdza się
zarówno podczas pracy w zmrożonym, jak i bardzo mokrym śniegu.

PRZEZROCZYSTY ZBIORNIK PALIWA Duży, przezroczysty zbiornik paliwa umożliwia
kontrolę poziomu paliwa.

SPRZĘGŁO NOŻA Umożliwia zatrzymanie noży, podczas gdy silnik w dalszym ciągu pracuje.
Funkcja ta przydaje się na przykład podczas przejeżdżania przez ścieżki żwirowe czy
opróżniania kosza.

®

PRĘDKOŚĆ TURBO W trudnych warunkach należy uruchomić prędkość turbo, uzyskując
w ten sposób dodatkowe 15 % mocy obrotowej.
PRĘT DO OCZYSZCZANIA W razie zablokowania wyrzutnika pręt umożliwia jego szybkie
oczyszczenie.
PRĘT OPOROWY Pomaga operować maszyną w różnych warunkach.

R
RAMA DO MONTAŻU PRZYSTAWEK Ułatwia wymianę urządzeń roboczych mocowanych
z przodu, takich jak szczotka, kosiarka bijakowa, lemiesz do odśnieżania czy pług wirnikowy.
Nie wymaga użycia narzędzi.
READYSTART SYSTEM ReadyStart eliminuje potrzebę użycia pompki paliwa czy ssania.
Redukuje on również opór linki rozrusznika o 30 %, przez co uruchamianie kosiarki jest
niezwykle łatwe.
REFLEKTORY Dzięki nim kosiarka samobieżna jest lepiej widoczna i można ją użytkować
także po zmroku.
REFLEKTORY LED Zapewnia o około 50 % większy oświetlony obszar w porównaniu do
tradycyjnych świateł żarowych.
REGULACJA PRĘDKOŚCI Umożliwia regulację prędkości jazdy w zależności od potrzeb
i warunków na terenie pracy.
REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA UMIESZCZONA NA BŁOTNIKU Łatwo dostępna dźwignia
regulacji wysokości koszenia dla większej ergonomii. Oparte na sprężynie urządzenie tnące
łatwo się reguluje
REFLEKTORY Dzięki nim maszyny są bardziej widoczne, można również pracować nimi po
zmroku.
REGULACJA WYSOKOŚCI UCHWYTU Regulacja ułatwia pracę w ergonomicznej pozycji.
REGULOWANA POMPA OLEJOWA Dostarcza do prowadnicy i piły łańcuchowej właściwą ilość
oleju, odpowiednio do wykonywanej pracy.
REGULOWANA STOPKA Umożliwia dostosowanie odległości między obudową i podłożem
tak, by chronić podłoże / powierzchnię przed uszkodzeniem.
REGULOWANY TYLNY UCHWYT Tylny uchwyt można regulować, co ułatwi przycinanie
boków oraz górnej części żywopłotu.
REGULOWANY UCHWYT Za pomocą nakrętki motylkowej można regulować położenie
uchwytu zarówno w poziomie, jak i w pionie, co zapewnia optymalną pozycję pracy.
ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY Należy włożyć kluczyk do stacyjki, a następnie wcisnąć go jak
przycisk – kosiarka uruchomi się płynnie i bez wysiłku operatora. Akumulator można wyjąć
bez użycia narzędzi i naładować go oddzielnie.
ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY Należy podłączyć zasilanie i uruchomić silnik jednym
przyciśnięciem guzika. Rozgrzany silnik można łatwo uruchomić za pomocą rozrusznika
ręcznego.

STACYJKA Z KLUCZYKIEM Uruchamianie silnika bez regulowania ssania, niezależnie od
warunków atmosferycznych – wystarczy przekręć kluczyk.
STALOWE URZĄDZENIE TNĄCE CLEARCUT™ Spawana konstrukcja ze stali gatunku 10 z
dodatkowymi, spawanymi listwami wzmacniającymi dla maksymalnej wytrzymałości.
Sterowanie dotykowe Wygodne użytkowanie dzięki sterowaniu dotykowemu (rozruch,
zatrzymywanie i bieg wsteczny).
System dwustopniowy Śnieg jest wydajnie zbierany przez podajnik ślimakowy. Następnie
wysokoobrotowa dmuchawa wyrzuca go poza maszynę.
SYSTEM NOŻY RAPIDREPLACE™ Noże tnące można z łatwością zdemontować i wymienić
bez użycia narzędzi. Oznacza to bezpieczny i prosty serwis noży – a ostrzejsze noże
sprawiają, że trawnik jest zdrowszy.
SZELKI BALANCE Ergonomiczne szelki, optymalnie rozkładające obciążenie na ramiona,
klatkę piersiową i plecy użytkownika. Szerokie, wyściełane pasy oraz stelaż tylny
zmniejszają wysiłek użytkownika, a ruchome mocowanie maszyny ogranicza potrzebę
wykonywania ruchów tułowiem.
SZELKI BALANCE X™ Wyjątkowe, ergonomiczne szelki pozwalają skutecznie rozłożyć
ciężar maszyny, gwarantując jej idealne wyważenie. Maszyna wydaje się lżejsza, a jej
eksploatacja jest prostsza i nie wymaga tak dużego wysiłku. Szelki wyposażono w szeroki
stelaż na plecach, umożliwiający rozłożenie obciążenia na większą powierzchnię ciała. Pas
biodrowy jest amortyzowany.
SZELKI BALANCE XT™ Szelki zapewniające doskonałą ergonomię. Obciążenie rozkładane
jest na ramiona, klatkę piersiową, plecy i biodra użytkownika. Maszyna wydaje się przez to
dużo lżejsza, a jej eksploatacja wymaga znacznie mniejszego wysiłku. Szeroki, regulowany
stelaż, który przepuszcza powietrze i jest dostosowany kształtem do pleców, pozwala
dopasować szelki do potrzeb użytkownika. Szeroki, wyściełany pas biodrowy z amortyzacją
ma ruchome łączenie ograniczające potrzebę wykonywania ruchów tułowiem.
SZYBKA PRZEKŁADNIA Bardziej skuteczne koszenie i duża prędkość jazdy.
SZYBKA PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA Szybka przekładnia umożliwiająca osiąganie
przez kosiarkę dużych prędkości, a także płynną, bezstopniową regulację prędkości jazdy w
przód i w tył za pomocą pedałów.
SZYBKO ZDEJMOWANA OSŁONA FILTRA POWIETRZA Zapewnia łatwy dostęp do filtra
powietrza i świecy zapłonowej w celu ich wymiany lub oczyszczenia. Jest to ogromne
udogodnienie, szczególnie gdy pilarka używana jest codziennie przez wiele godzin.
SZYBKO ZDEJMOWANY FILTR POWIETRZA Taka konstrukcja ułatwia wyjmowanie filtra
w celu oczyszczenia lub wymiany. Nie wymaga użycia narzędzi.

TRIOBRAKE™ To unikatowa funkcja umożliwiająca uruchomienie hamulca piły łańcuchowej
nie tylko automatycznie, za sprawą mechanizmu bezwładnościowego, ale również
mechanicznie – poprzez ruch lewą lub prawą dłonią. Dzięki temu użytkownik pracuje
bezpieczniej, wydajniej i w bardziej ergonomiczny sposób, mniej się męcząc.

U
UCHWYT / Y TRANSPORTOWE Ułatwiają podnoszenie i transport.
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WYRZUT TYLNY / BOCZNY Te systemy koszenia są bardzo wydajne i dlatego zaleca się je
w przypadku wyższej, mniej zadbanej trawy lub trawników koszonych nieregularnie.
WYRZUTNIK PRACUJĄCY Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ Śnieg wyrzucany na większą odległość.
WYRZUTNIK STEROWANY DŹWIGNIĄ Kierunek wyrzutu określany jest za pośrednictwem
dźwigni znajdującej się na pulpicie.
WYSYŁANIE WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH W razie nieprzewidzianego zakłócenia pracy,
funkcja ta umożliwia kosiarce zautomatyzowanej wysłanie wiadomości na wprowadzony
wcześniej numer telefonu komórkowego.
WYSOKA PODPÓRKA Wysoka podpórka zwiększa swobodę ruchów użytkownika podczas
pracy na terenie pochyłym.
WYTRZYMAŁA STOPKA Zwiększa wytrzymałość i trwałość maszyny.
WZMOCNIONE URZĄDZENIE TNĄCE Stalowa rura na krawędzi urządzenia tnącego zwiększa
trwałość urządzenia.

X

UKRYTE PRZEWODY Przewody zostały ukryte wewnątrz uchwytów, co wyklucza ryzyko
zaplątania w żywopłot bądź uszkodzenia przy składaniu uchwytu.

XP® Najwyższej klasy pilarki profesjonalne – innowacyjna konstrukcja i rozwiązania
techniczne zapewniające najwyższą wydajność.

UKŁAD KIEROWNICZY Z ZEROWYM PROMIENIEM SKRĘTU Niezależny hydrauliczny napęd
kół umożliwia bardzo precyzyjne manewrowanie i pozwala kosiarce obracać się wokół
własnej osi, bez pozostawiania okręgu nieskoszonej trawy.
UŁATWIONY SERWIS Unoszona maska silnika i łatwo dostępne części wymagające serwisu
ułatwiają konserwację i prace serwisowe.

X-TORQ® Nasza opatentowana, wiodąca technologia silników dwusuwowych X-Torq
zapewnia więcej mocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Zużycie paliwa jest przy tym
zmniejszone o ok. 20 %, a emisja zanieczyszczeń nawet o 75 % w porównaniu ze
standardowym silnikiem dwusuwowym. Technologia ta sprzyja zarówno użytkownikowi, jak
i środowisku naturalnemu.

UNOSZENIE URZĄDZENIA TNĄCEGO ZA POMOCĄ PEDAŁU Ergonomiczny system unoszenia
urządzenia tnącego umożliwia precyzyjną regulację wysokości koszenia w odstępach co 6
mm (1 / 4 cala) w standardzie z pedałem sterowanym stopą. Łatwa i szybka obsługa z fotela
kierowcy.

X-TRA WYDAJNOŚĆ W modelach Rider X maska silnika podobna jest do samochodowej i
wykonana z tworzywa tłumiącego hałas. Dzięki technologii tłumienia hałasu możliwe jest
zwiększenie mocy silnika, a tym samym prędkości noży i jazdy, co sprawia, że modele X są
wyjątkowo wydajne.

URUCHAMIANIE BEZ SSANIA Łatwość rozpoczęcia pracy z ssaniem automatycznym.
Wystarczy przekręcić kluczyk i można jechać.

X-TRAC, OPONY Z GŁĘBOKIM BIEŻNIKIEM Dzięki nim maszynę charakteryzuje bardzo
dobra przyczepność.

URZĄDZENIE TNĄCE COMBI Urządzenie tnące Combi umożliwia wykorzystanie dwóch
różnych systemów koszenia. Użytkownik ma wybór między opcją BioClip (nawożenie
trawnika) lub tylnym wyrzutem, zapewniającym wydajne koszenie terenów z wyższą
i gorzej utrzymaną trawą.
URZĄDZENIE TNĄCE MOCOWANE Z PRZODU Urządzenie tnące mocowane z przodu
zapewnia doskonały dostęp do narożników oraz pod krzewy, ławki parkowe itp.

W
WAHLIWA PRZEDNIA OŚ Zapewnia równowagę i duży komfort jazdy.

Z
ZAWÓR DEKOMPRESYJNY Smart Start® Silnik i rozrusznik zostały skonstruowane tak, by
maszynę można było szybko uruchomić, przy minimalnym wysiłku użytkownika.
ZBIERANIE Zbierając ścinki trawy, dba się o estetykę koszenia. Zmniejsza się także ryzyko
rozsiewania chwastów, zaś zebraną trawę można w łatwy sposób wyrzucić z pojemnika na
kompost. Możliwe jest także zbieranie liści i drobnych gałązek.
ZDALNE USTAWIANIE LISTWY TNĄCEJ Zdalne ustawianie ułatwia regulację listwy tnącej
podczas pracy.

WAHLIWA TYLNA OŚ Tylna oś ma wahliwe zawieszenie, zapewniające maksymalną
przyczepność kołom napędowym oraz umożliwiające płynną jazdę, również po nierównym
terenie.

ZDALNE STEROWANIE WYRZUTNIKIEM Łatwa i intuicyjna zmiana kierunku wyrzutu z
wygodnie umieszczonym elementem sterującym.

WIDOCZNY POZIOM PALIWA Pozwala użytkownikowi zorientować się, kiedy należy uzupełnić
paliwo.

ZDERZAK ZE STALI NIERDZEWNEJ Trwały zderzak ze stali nierdzewnej chroni przednią
część maszyny.

WIELOROWKOWY PASEK KLINOWY Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, nie wymaga tak
częstego napinania i jest trwalszy.

ZESPOLONE DŹWIGNIE SSANIA / ZAPŁONU Zespolone dźwignie ssania / zapłonu ułatwiają
rozruch i zmniejszają ryzyko zalania silnika.

WIRNIK Z ŁOŻYSKAMI KULKOWYMI Zapewnia maszynie większą trwałość.

ZESTAW BIOCLIP® / OSŁONA BioClip® Dzięki zestawowi można przekształcić traktor z
wyrzutem bocznym tak, aby kosił i rozdrabniał trawę (BioClip). Pozostawiane na trawniku
drobne ścinki szybko zamieniają się w nawóz, dodatkowo dostarczając wodę, przez co
trawnik staje się bardziej odporny na suszę.

WKŁADKA BIOCLIP® Przestawia funkcje traktora ze zbierania na koszenie z rozdrabnianiem
(BioClip®). Wkładka jest dostępna dla wszystkich modeli traktorów CT.
WSKAŹNIK AKUMULATORA Z WEJŚCIEM ŁADOWARKI
Wskaźnik
pokazuje
stan
naładowania akumulatora, dzięki czemu użytkownik wie, kiedy akumulator wymaga
ładowania. Wejście ładowarki znajduje się dla ułatwienia tuż obok wskaźnika. Pasuje do
ładowarki akumulatorów Husqvarna XS 800 (nowe złącze) i BC 0,8.
WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA POJEMNIKA NA TRAWĘ Sygnał informuje użytkownika o
konieczności opróżnienia pojemnika.
WSKAŹNIK WYSOKOŚCI KOSZENIA Dobrze umiejscowione okienko wskaźnika ułatwia
regulację wysokości koszenia.
WSPOMAGANIE KIEROWNICY Ciśnienie hydrauliczne wspomagające obrót kierownicy
zmniejsza wysiłek konieczny do prowadzenia maszyny, znacznie ułatwiając manewrowanie
i zapewniając lepszą kontrolę nad maszyną.
WYJMOWANY AKUMULATOR Skrzynia akumulatora jest wyposażona w uchwyt do
transportu, by akumulator można było łatwo wyjąć i naładować. Można go także naładować
bez demontowania z maszyny.
WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA Traktory wyposażono w umieszczony pod fotelem
wyłącznik bezpieczeństwa. W momencie gdy kierowca opuszcza fotel, silnik oraz urządzenie
tnące wyłączają się automatycznie.
WYŁĄCZNIK POWRACAJĄCY SAMOCZYNNIE DO POZYCJI WYJŚCIOWEJ Wyłącznik
samoczynnie powraca do pozycji rozruchowej, umożliwiając bezproblemowe uruchamianie
silnika.

ZDERZAK Skutecznie chroni przednią część traktora.

INNE
WYJŚCIE 12 V Umożliwia podłączenie dodatkowego sprzętu elektrycznego, ładowanie
telefonu komórkowego itp.
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