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MINDEN,  
AMI A FŰNYÍRÁSHOZ 
SZÜKSÉGES
Amikor fűnyírót keres, számos kérdés merülhet fel Önben, melyre válaszul fűnyíróink széles 
választékát kínáljuk. Az önjáró fűnyíróktól a ráülős fűnyíró traktorokig, a különböző vágási 
megoldások és a hozzájuk csatlakoztatható különféle adapterek sokoldalú használatot 
kínálnak az egész év folyamán. A Husqvarna termékek vásárlói biztosak lehetnek abban, 
hogy a megvásárolt gépek, kiváló minőségüknek köszönhetően, hosszú éveken át 
megfelelnek elvárásaiknak.

Teljesen automatikus

Kiváló gyepminőség

Kiváló teljesítmény lejtős talajon

Li-ion akkumulátor

Csendes működés

Nem kell foglalkozni a levágott fűvel

Teljeskörű felügyelet

FŰNYÍRÓK   
HAGYOMÁNYOS FŰNYÍRÁS KÖNNYEBBEN
Azoknak, akik úgy döntenek, hogy fűnyírót vásárolnak, számos gépet tudunk 
ajánlani, amelyek megfelelnek a különféle füves területekhez és felhasználói 
igényeknek. Ha különböző vágási módokra vágyik, akkor a fűgyűjtős modelleket 
ajánljuk, amelyek lehetővé teszik a mulcsozást és a hátsó fűkidobást is. Tudatában 
vagyunk annak, hogy minden pázsit más és más, de nálunk biztosan talál egy olyan 
gépet, amely rendelkezik az Ön igényeinek megfelelő jellemzőkkel, hogy az 
eredmény nagyszerű és a munka még élvezetesebb legyen.

Kiváló manőverezhetőség

Sokoldalú vágási rendszer

Fűgyűjtés

BioClip®

Akkumulátoros változatban is kapható

AUTOMOWER® ROBOTFŰNYÍRÓK   
TÖKÉLETES EREDMÉNY, LEJTŐKÖN ÉS ÖSSZETETT TERÜLETEKEN
Ha a gondozott pázsit a kívánságlistája elején szerepel, viszont a fűnyírás, csak az utolsók 
között, akkor az Ön számára egy robotfűnyíró jelenti a legjobb megoldást. Valójában, 
hacsak nem pázsitgondozási specialista, akkor aligha lesz képes felülmúlni a robotfűnyírók 
kiváló eredményét. Különlegesen nagyigényű gyepes területen nyugodtan hagyatkozhat  
a keményen dolgozó Atomower® AWD robotfűnyíróra, amelynél az összkerék-meghajtás 
könnyen megbirkózik akár 70 %-os lejtővel is a nap bármely órájában.
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RIDEREK  KIVÁLÓ MEGOLDÁS A SZŰK ÉS NEHEZEN 
ELÉRHETŐ HELYEKEN
Ha élvezni szeretné a vezetést és könnyen ki szeretne kerülni minden 
akadályt, akkor a Husqvarna Rider kétségtelenül a legjobb választás az Ön 
számára. Sok funkcióval rendelkezik és a tartozékok széles választéka 
szerelhető fel a különféle munkákhoz. A törzscsuklós kormánymű kiváló 
manőverezhetőséget és kis fordulókört biztosít a Ridernek. Az előre szerelt 
vágóasztal segítségével a nehezen elérhető helyeken, például bokrok alján 
és kerítések tövében is problémamentesen lehet velük füvet nyírni.

KERTI TRAKTOROK  IGAZI KERTI SZOLGA
A kimagasló teljesítményű és könnyen kezelhető Husqvarna traktorok sok-
oldalúságot visznek a kerti munkába. A tartozékok széles választéka és vágási 
módok rendkívül sokoldalúvá teszik ezeket a traktorokat. Ideálisak  
a pázsit hatékony gondozásához és egyéb kerti munkákhoz. A Husqvarna 
traktorok felszerelhetők pótkocsival, szórógéppel, hótolóval és sok minden 
egyéb tartozékkal, amelyeknek köszönhetően egész évben jól kihasználhatók.

Kiváló manőverezhetőség

Sokoldalú vágási rendszer

BioClip®

Fűgyűjtés

Egész éves használat

HELYBEN MEGFORDULÓ TRAKTOROK  
FIGYELEMREMÉLTÓ EREDMÉNYEK  
NAGY TERÜLETEN
Ha nagy kapacitás, kiváló vágási eredmény és precíz manőverezés 
kombinációjára van szüksége, ne keressen tovább. A Husqvarna 
helyben megforduló traktorai nem csak magas szintű termelékeny-
séget biztosítanak, hanem úgy terveztük meg őket, hogy bármely 
fűnyírási munka igényeinek megfeleljenek. A legmodernebb 
ergonómiai és kényelmi funkciók az igényes lakóövezeti felhaszná-
lók, illetve a park- és kertépítő vállalkozók igényeit egyaránt kielégítik.

Kiváló manőverezhetőség

Sokoldalú vágási rendszer

ClearCut™ vágóasztal

Helyben megfordulás

Kiemelkedő kényelem

Sokoldalú vágási rendszer

Fűgyűjtés

BioClip®

Egész éves használat

Kiemelkedő kényelem

TÖLTSE LE A 
HUSQVARNA CONNECT 

APPLIKÁCIÓT!
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Mi kell egy olyan robotfűnyíró létrehozásához, amely éjjel-nappal dolgozik, hogy jól karbantartott 
pázsitot biztosítson bármelyik kertben a rossz idő, a bonyolult alakú területek, a meredek 
emelkedők, a szűk átjárók és más akadályok ellenére? Mondhatjuk, hogy több, mint 20 évi 
fejlesztés, tesztelés és finomítás áll mögöttünk. 1995 óta az eredeti Husqvarna Automower® 
robotfűnyírónkat bevált, megbízhatóbb és kiterjedt termékcsaláddá fejlesztettük.

ROBOTFŰNYÍRÓK

TÖKÉLETESEN 
AUTOMATIZÁLT 
FŰNYÍRÁS
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TELEPÍTSE, AZTÁN FELEJTSE EL
A Husqvarna Automower® robotfűnyírók fejlett műszaki 
megoldásokkal vannak felszerelve a legmagasabb szintű 
megbízhatóság, minőség és fűnyírási eredmények érdekében. 
Ez minimális karbantartást és szervizelést jelent.

LÁTVÁNYOS EREDMÉNY
Egyedülálló nyírórendszer – a védőlemez alatt elhelyezett 
három borotvaéles szénacél vágókés tiszta vágásfelületet ad. 
A rövidebb nyesedék jobb trágyázást, tökéletes és 
mohamentes vágási eredményt és kisebb energia-
felhasználást jelent. Nincs szükség gereblyézésre és  
a levágott fű elhelyezésére.

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

ROBOTFŰNYÍRÓK

AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

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

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY LEJTŐNE
A Husqvarna összkerék-meghajtású robotfűnyírója a leg-
igényesebb pázsitok nyírását is könnyen elvégzi. Akár 70 %-os 
(35°) lejtővel is megbirkózik. Kiváló eredményt nyújt, még a 
kihívásokkal teli dombvidékes területeken is.

ELÉGEDETT SZOMSZÉDOK
A környezetbarát robotfűnyíró akkumulátorral működik, 
közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül vágja le a füvet és 
nagyon csendes. Ön és a szomszédjai alig veszik észre, hogy 
akár éjjel-nappal is dolgozik a kertben a fűnyíró.
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10 ÉV INGYENES
HASZNÁLATOT 
TARTALMAZ!

AUTOMOWER® CONNECT 
CSAK EGY OKOSTELEFON  
ÉS MÁR VEZÉRELHETI IS
Az Automower® Connect funkció lehetővé teszi a 
fűnyíró okostelefonról történő közvetlen vezérlést. 
Küldhet indítási, leállítási és parkolási parancsokat, 
ellenőrizheti és módosíthatja a beállításokat, 
riasztásokat fogadhat és nyomon követheti a fűnyíró 
hollétét lopás esetén – mindezt a világ bármely 
pontjáról. További információ a 70. oldalon 
olvasható.

ROBOTFŰNYÍRÓK

A környező tárgyak érzékelése miatt  
a fűnyíró lelassít, mielőtt akadálynak ütközne.

*AWD modellekhez még nem áll rendelkezésre.

GPS ALAPÚ NAVIGÁCIÓ BIZTOSÍTJA AZ 
OPTIMÁLIS FŰNYÍRÁST A BONYOLULT 
KERTEKBEN*
A Husqvarna Automower® X-line és az 500-as sorozat fedélzeti GPS 
rendszerrel rendelkezik, amely létrehozza a kert térképét. A robotfűnyíró 
pontosan tudja, hogy a kert mely részeiben járt már és automatikusan 
optimalizálja a fűnyírás útvonalát.

Az Ultrasilent technológiájú hajtómotorok 
rendkívül alacsony zajszintet biztosítanak.

Az energiatakarékos LED lámpáknak 
köszönhetően az éjszakai fűnyírás 
során jobban látható.

Az időjárásalapú időzítő a fűnyírás 
gyakoriságát automatikusan igazítja a gyep 
növekedési üteméhez – a gondtalan 
üzemelés érdekében.*

Összkerék-meghajtás és 
egyedülálló csuklós géptest 
kialakítás kiváló manőverez-
hetőséggel – összetett és lejtős 
terepekre egyaránt kiváló.

A GPS navigáció biztosítja az egyenletes 
vágási eredményt a bonyolult kertekben is.*

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

Automower® hozzáférés – a nagy 
felbontású színes kijelzőn és a 
beépített érzékelőn keresztül képes  
a kommunikációra.

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY LEJTŐS TEREPEN
Az összkerék-meghajtásnak köszönhetően a Husqvarna 
Automower® AWD akár 70 %-os (35°) lejtőkkel is megbirkózik, 
míg más modellek max. 45 %-os (24°) emelkedőn képesek 
dolgozni.
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MUNKAIDŐ
A robotfűnyírónak nem kell működnie miközben a családtagjai játszani és 
pihenni szeretnének a pázsiton. Ügyeljen arra, hogy olyan Automower® 
robotfűnyírót válasszon, amely elég nagy kapacitású ahhoz, hogy az egész 
pázsitot lenyírja, amikor az szabadon van. Ha éjszakai fűnyírást tervez, 
válasszon egy Ultrasilent hajtómotorral felszerelt modellt, hogy minél kevésbé 
zavarjon.

BONYOLULTSÁG
Ha a pázsit sík és négyszögletes, akkor egy kevésbé fejlett robotfűnyíró is 
elvégzi a munkát. Ha viszont a pázsiton lejtők, szűk átjárók, egyenetlen területek 
és sok akadály, például, bokrok és fák találhatók, azt javasoljuk, hogy jobb 
képességekkel rendelkező fűnyírót válasszon, mint például az összkerék-
meghajtásút, hogy meg tudjon birkózni az ilyen kihívásokkal.

A PÁZSIT MÉRETE
A robotfűnyíró esetében meghatározott fűnyírási kapacitás az a legnagyobb 
érték, amely akkor érhető el, ha a fűnyíró éjjel-nappal, minden nap működik és 
csak az akkumulátor töltése érdekében áll le. Ezért azt javasoljuk, hogy olyan 
fűnyírót válasszon, amelynek kapacitása jelentősen meghaladja a pázsit 
méretét, hogy legyen lehetőség játékra és más tevékenységekre is a kertben.

Példa: Ha a pázsit mérete 500 m² és azt szeretné, hogy a robotfűnyíró minden 
nap 8 és 16 óra között működjön (8 óra / 24=0,33), a meghatározott 
kapacitásnak legalább 500/0,33 = 1.500 m²-nek kell lennie.

MIT CÉLSZERŰ FIGYELEMBE VENNI  
A HUSQVARNA AUTOMOWER® 
ROBOTFŰNYÍRÓ VÁSÁRLÁSAKOR?
Ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy melyik robotfűnyírót válassza, vegye 
figyelembe a következő szempontokat: elvárt munkaidő, a pázsit mérete 
és a terület bonyolultsága, lejtők, átjárók és más akadályok tekintetében. 
Bővebb tájékoztatásért és útmutatásért látogasson el a Husqvarna 
weboldalon az Automower® részhez. Itt található egy interaktív pázsit 
kalkulátor is, amely segít a döntésben. Bővebben a husqvarna.hu 
weboldalon.

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

Az időjárásalapú időzítés funkció segítségével 
beállítható, hogy a Husqvarna Automower® 
inkább akkor működjön, amikor a fű erőteljesen 
nő, és kevésbé a száraz, napos időben. Az 
elektromos vágási magasság beállító lehetővé 
teszi, hogy a fű magassága a billentyűzeten 
vagy az Automower® Connect okostelefon 
alkalmazás segítségével egy egyszerű 
gombnyomással állítható legyen.
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X-LINE

X-LINEX-LINE

500-AS SOROZAT
Kifejezetten professzionális célokra kifejlesztett 
Husqvarna robotfűnyírók. Az állandóan tökéletes 
pázsit elérésének leghatékonyabb módját kínálja. 
Ideális szakemberek, illetve magán vagy állami 
vállalatok számára, akik új utakat keresnek az 
üzleti értékek növelésére.

400-AS SOROZAT
Lakossági robotfűnyíróink prémium vágási 
kapacitással, rendkívül alacsony zajszinttel és 
magas szintű funkciókkal rendelkeznek. 
Könnyen megbirkóznak a kis- és nagyméretű, 
valamint egyenetlen pázsitokkal és programoz-
hatók a fokozott kényelem és a még jobb 
eredmények elérése érdekében.

ROBOTFŰNYÍRÓK

X-LINE

ROBOTFŰNYÍRÓ VÁLASZTÉK  
A LEGKIVÁLÓBB FUNKCIÓKKAL
A Husqvarna X-line számos kiváló funkcióval rendelkező 
termékcsalád, amelyet azok számára terveztünk, akik 
csúcskategóriájú robotfűnyírót szeretnének. Az X-line 
funkciókkal felszerelt robotfűnyírók a következőket 
tartalmazzák: Automower® Connect GPS alapú lopási 
nyomkövetéssel, GPS alapú navigáció**, LED fényszórók,  
elülső gumiütközők és X-line formatervezés.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Professzionális robotfűnyíró a sorozaton belüli legnagyobb vágási 
sebességgel és kapacitással. Nagy kertekhez, egészen 5000 
m²-ig* nagy kihívásokkal. Akár 45%-os lejtést is képes kezelni. 
Professzionális vezérléssel ellátott. Ultrahangos technológia és GPS 
alapú navigáció, távirányítás és felügyelet a Husqvarna Flotta 
Szolgáltatás™ segítségével.

967 65 02-10

Ajánlott telepítő készlet:  NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD
Professzionális robotfűnyíró a sorozaton belüli legnagyobb vágási 
sebességgel és kapacitással. Nagy kertekhez, egészen 5000 m²-ig* 
nagy kihívásokkal. Akár 45%-os lejtést is képes kezelni. 
Professzionális vezérléssel ellátott. Ultrahangos technológia és GPS 
alapú navigáció, távirányítás és felügyelet a Husqvarna Flotta 
Szolgáltatás™ segítségével.

967 65 02-10

Ajánlott telepítő készlet:  NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520
Robosztus kivitelű és nagy vágási kapacitású professzionális 
robotfűnyíró. A legtöbb kertben használható 2000 m²-ig*. Max. 
lejtés 45 %. Professzionális vezérléssel ellátott. Távirányítás és 
felügyelet a Husqvarna Flotta Szolgáltatás™ segítségével.

967 66 21-10

Ajánlott telepítő készlet:  NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440
Robosztus és megbízható modell pázsitokhoz 4000 m²-ig*. Ideális 
komplex területekhez keskeny átjárókkal és max. 45 %-os lejtőkkel. 
Az időjárásalapú időzítés funkció a nyírást a fű növekedéséhez 
igazítja. Pontvágás (spot cutting) üzemmód gyors fűnyíráshoz egy 
behatárolt területen, ahol hosszabb a fű. Automower® Connect@
Home funkció.

000 00 00-00

Ajánlott telepítő készlet:  NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Összkerék-meghajtású robotfűnyíró. 3500 m²-ig könnyen elvégzi a 
munkát, problémamentesen kerüli az akadályokat nehéz terepen és 
akár 70 %-os lejtőn is. X-LINE kialakítás LED fényszórókkal. 
Automower® Connect GPS alapú lopási nyomkövetéssel.

967 85 33-10

Ajánlott telepítő készlet:  NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Prémium modell és remek választás bonyolult gyepekhez 3200 
m²-ig*, tagolt füves területekkel, keskeny átjárókkal, fákkal, 
bokrokkal és lejtőkkel. Max. lejtés 45 %. GPS alapú navigáció és 
X-LINE kialakítás LED fényszórókkal. Automower® Connect GPS 
alapú lopási nyomkövetéssel.

967 85 28-10

Ajánlott telepítő készlet:  NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
A legkorszerűbb és legjobban felszerelt modell a piacon. Nagy 
kertekhez, nagy kihívásokkal egészen 5000 m²-ig*. Nagy igényeket 
támasztó, komplex, tagolt gyepterületet is képes kezelni, ahol 
átjárók és lejtős részek is találhatók. Max. lejtés 45 %. GPS 
navigáció és X-LINE kialakítás LED fényszórókkal. Automower® 
Connect GPS alapú lopási nyomkövetéssel.

967 85 30-10

Ajánlott telepítő készlet:  NAGY

 **Nem AWD modellekhez. A szoftver frissítés későbbi szakaszában érhető el.

ÚJ

ÚJ
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300-AS SOROZAT
Ideális közepes mérető pázsitokhoz. Olyan 
praktikus funkciókat tartalmaz, amelyek 
segítségével Ön be tudja programozni, hogy az 
Automower® robotfűnyíró hogyan, hol és mikor 
nyírja a füvet. Akár 40 %-os lejtővel is megbir-
kóznak. Praktikus menürendszer a felhasználó-
barát kijelzőn.

100-AS SOROZAT
Kisméretű, sík pázsittal rendelkező 
kerttulajdonosok számára, akik igénylik a 
robotfűnyíró megbízhatóságát, kényelmét 
és teljesítményét. Ugyanúgy, mint a 
nagyobb modellek esetében, a 100-as 
sorozat is kiváló vágási eredményt nyújt. 
Könnyen telepíthető, karbantartható és 
kezelhető és a szomszédok valószínűleg 
észre sem veszik, hogy a fűnyíró 
dolgozik.

*  A munkaterület kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a fűnyíró heti 7 nap, napi 24 órában üzemel. Ha nem szeretnénk, például, hogy a gép éjjel, vagy akkor is működjön, amikor a gyerekek a kertben játszanak,  
a fűnyíró nem lesz képes a maximális munkaterülettel megbirkózni. Ebben az esetben nagyobb modellt ajánlunk. Lapozzon a 158-159. oldalra, ahol kiválaszthatja, melyik modell a legmegfelelőbb az Ön kertje 
számára.

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

X-LINE

HUSQVARNA SZAKKERESKEDŐNK 
SZÍVESEN SEGÍT ÖNNEK TANÁCSOKKAL 
ÉS TELEPÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL
A Husqvarna szakkereskedővel való konzultálás mindig hasznos, mert így 
garantált, hogy az Önnek és kertjének leginkább megfelelő Husqvarna 
Automower® modellt kapja. A maximális kényelem és a problémamentes 
használat biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a telepítést is a 
szakkereskedővel végeztesse el. A szakkereskedők listáját megtalálja 
a husvarna.hu weboldalon.

ROBOTFŰNYÍRÓK
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HUSQVARNA  
FLEET SERVICES™ —

AUTOMOWER® 
CONNECT —

AUTOMOWER® 
CONNECT@HOME —

HUSQVARNA 
CONNECT — — —

 = Alapfelszereltség  = Rendelhető — =Nem elérhető

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Erőteljes robotfűnyíró, amely alkalmas a legtöbb kerthez 2000 
m²-ig*. Egy gondos kertben a kihívásokat könnyen kezeli. Max. 
lejtés 45 %. Automatikus átjárókezelés, elektromos 
magasságállítás, időjárásalapú időzítés, rendkívül csendes 
meghajtás. Automower® Connect@Home funkció.

967 67 31-10

Ajánlott telepítő készlet:  NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
A 300-as sorozat legkorszerűbb modellje. Alkalmas a leg-
bonyolultabb pázsitokhoz 1600 m²-ig*. Jól kezeli a szűk átjárókat 
és lejtőket 40 %-ig, akár nehéz területen is. GPS alapú navigáció és 
X-LINE kialakítás LED fényszórókkal. Automower® Connect GPS 
alapú lopási nyomkövetéssel.

967 85 27-10

Ajánlott telepítő készlet:  KÖZEPES

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Megbízható robotfűnyíró, 4-kerekes alvázzal. Kisméretű, 
egyenetlen talajú, összetett kertekhez ajánlott 1000 m²-ig*. 
Tartozékként rendelhető hozzá másik felső burkolat is. Akár 40 
%-os lejtős területen is jól használható. Automower® Connect@
Home funkció.

967 67 29-10

Ajánlott telepítő készlet:  KÖZEPES

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Az automatikus átjárókezelés funkció hatékonyan segít a szűk 
átjáróknál, míg az időjárásalapú időzítés a fűnyírási időt a gyep 
növekedéséhez igazítja. Közepes méretű, összetett kertekhez 
ajánlott 1500 m²-ig*. Akár 40 %-os lejtős területen is jól 
használható. Automower® Connect@Home funkció.

967 67 30-10

Ajánlott telepítő készlet:  KÖZEPES

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Kisméretű pázsitokhoz. Kompakt kivitelű és könnyű robotfűnyíró, 
amely elősegíti kis területen a még jobb manőverezést. Nyitott és 
sík gyepekhez ajánlott 600 m²-ig*, kevés akadállyal. Szélesebb 
átjárókat, illetve max. 25 %-os lejtőt képes kezelni.

967 64 54-10

Ajánlott telepítő készlet:  KICSI

TÖLTSE LE AZ 
AUTOMOWER® 

CONNECT  
APPLIKÁCIÓT!
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MOBIL ADATÁTVITEL

AUTOMOWER® CONNECT
– Alaptartozék az X-line modelleken és az 500-as sorozatban
– Külön megrendelhető a következő modellekhez: 
   440, 420, 315 és 310
– Mobil adatátvitel az egész világon*
– 10 éves mobil adatátviteli szerződést tartalmaz*
– Virtuális védelem GPS alapú lopási nyomkövetéssel

FELÜGYELET A világon bárhol 
megkaphatja az állapot 
üzeneteket, valamint indítási, 
leállítási és parkolási parancsot 
küldhet a robotfűnyírónak.

KONFIGURÁCIÓ Megjeleníti  
a robotfűnyíró menürendszerét  
az okos telefonján. A fűnyíró 
beállításait leolvashatja és 
módosíthatja, anélkül, hogy  
a helyszínen tartózkodna.

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

ÖNTÖZÉS ÉS FŰNYÍRÁS VEZÉRLÉSE 
KÖZVETLENÜL AZ OKOSTELEFONJÁRÓL
Még közvetlenebb kapcsolatba kerülhet a kertjével. Egyszerűen össze-
kapcsolhatja a Husqvarna Automower® robotfűnyírót a magas színvonalú 
GARDENA smart öntözőrendszerrel. Helyezze magát kényelembe és pihenjen, 
miközben az Automower® robotfűnyíró tökéletesen lenyírja a füvet és a 
GARDENA smart rendszer – mely érzékelőivel méri a talaj nedvességét, a külső 
hőmérsékletet, a fényintenzitást és ennek megfelelően – tartja zölden és 
frissen a kertjét. Mindez megvalósulhat az Automower® Connect alkalmazás 
segítségével, valamennyi erre alkalmas berendezésnél.

IDEJE LENNE MÁR FÜVET NYÍRNI?  
FORDULJON ALEXA-HOZ!
A Husqvarna egy újabb kényelmes megoldást kínál a robotfűnyírókhoz.  
Az Automower® Connect alkalmazással felszerelt modellek kompatibilisek  
az Amazon Alexa és Google Home alkalmazásokkal. Ez azt jelenti, hogy 
mindössze annyit kell tennie, hogy a hangszórón keresztül egy hangos 
parancsot kell adnia és az Automower® robotfűnyíró végrehajtja a feladatot.  
A tulajdonos így egyszerűen Alexa segítségével kiadhatja a leggyakoribb 
parancsokat, mint például indítás, leállítás, parkolás, állapotfrissítés.  
A kertgondozás egyszerűbb már nem is lehetne.

TÁVFELÜGYELET
FOLYAMATOS 
ELLENŐRZÉS
Teljes körűen vezérelheti robotfűnyíróját, bárhol is tartózkodik. 
A dedikált Automower® Connect alkalmazásnak köszönhetően 
Ön távirányítással vezérelheti a fűnyíróját vagy 
hangutasításokkal irányíthatja egy otthoni okos készülék, mint 
például az Amazon Alexa segítségével. Könnyen integrálhatja a 
GARDENA smart öntözőrendszerrel is, összhangba hozva az 
öntözést és a fűnyírást. Egyszerű, automata, könnyen kezelhető 
– és mindig tökéletes az eredmény.

BLUETOOTH KOMMUNIKÁCIÓ

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
–  Alaptartozék a 300-as, 400-as és 500-as sorozatoknál
– Bluetooth-adatátvitel akár 30 méteres távolságban is 
–  Nincs szükség mobil adatátviteli szerződésre
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CSERÉLHETŐ FELSŐ BURKOLAT 
Tegye egyedivé és személyessé robotfűnyíróját  
a burkolat színének megváltoztatásával

Fehér, 310 /315, 587 23 58-02 
Narancssárga, 310 /315, 587 23 58-03

Fehér, 315X, 590 87 69-02 
Narancssárga, 315X, 590 87 69-03

Fehér, 430X, 590 87 70-02 
Narancssárga, 430X, 590 87 70-03

Fehér, 435X, 596 30 00-02 
Narancssárga, 435X, 596 30 00-03

Fehér, 450X, 588 79 91-02 
Narancssárga, 450X, 588 79 91-03

Szürke, 520, 591 49 60-01  
Szürke, 535 AWD, 596 30 02-01 
Szürke, 550, 591 49 61-01

FEHÉR BORÍTÁS
A 105-ös és 420-as Husqvarna robotfűnyírók 
hófehér készülékházzal is felszerelhetők.

105, 580 96 54-02

420, 580 96 56-02

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

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

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

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

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

420/430X /440 /450X/550/520,  
585 01 97-02

KIEGÉSZÍTŐK

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ (LONG-LIFE) 
BIZTONSÁGI KÉS

Eredeti Husqvarna szénacél biztonsági 
kés. Ötvözi a nagy szilárdságot és a 
hosszú ideig tartó élességet. Megfelel 
a robotfűnyírókra vonatkozó IEC 
60335-2-107 szabvány 
követelményeinek.

9 db. 577 86-46-03

Kizárólag eredeti Husqvarna késeket használjon.  
A biztonságot, működést és zajszintet az Intertek 
(notifikált szervezet) vizsgálta és engedélyezte az 
EN 50636-2-107 szabvány követelményeivel 
összhangban.

KÉSZLET EGYENETLEN TALAJHOZ
Kiváló tapadást biztosít egyenetlen és 
lejtős pázsiton. Gondoskodik róla, hogy 
az Automower® robotfűnyíró megfe-
leljen az elvárásainak. A pázsit szélén 
a lejtőn való teljesítmény körülbelül  
5 %-kal nő az időjárási viszonyoktól és  
a pázsit állapotától függően.

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

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

KERÉKKEFE KÉSZLET
Tisztán tartja a hajtott kerekeket  
a megfelelő tapadás érdekében.

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

420/430X /440 /450X, 
581 90 31-02

435X AWD /535 AWD, 505 13 28-03

AUTOMOWER® TELEPÍTŐ KÉSZLET
A telepítő készlet tartalmazza a határoló vezetéket, a rögzítőket (leszúró tüskék), a szigetelt és 
egyéb csatlakozókat különböző darabszámban és hosszban, az Ön kertjéhez igazodva.

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

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

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

HATÁROLÓ VEZETÉK
150 m, 577 86 43-01

50 m, 577 86 43-02

RÖGZÍTŐK
100 db, 577 86 42-01

TOLDÓK 
5 db, 577 86 47-01

CSATLAKOZÓK 
5 db, 577 86 48-01

10 ÉV INGYENES
HASZNÁLATOT

BIZTOSÍT!

ÚJ

TISZTÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ KÉSZLET 
A készlet az Automower® szezon alatti 
könnyebb tisztítására és karbantar-
tására szolgál. A készlet a követke-
zőket tartalmazza: két speciális kefe, 
csavarhúzó a vágókések cseréjéhez, 
csiszoló párna a fűnyíró és a töltő-
állomás csatlakozóinak tisztításához, 
törlőkendő és egy műanyag ápoló 
spray, hogy a műanyag alkatrészek 
fényesek maradjanak.

590 85 51-01

ÚJ GENERÁCIÓS BIZTONSÁGI KÉS

A tartós kések új generációja, 
melyeknek élettartama, a lengőkés 
kialakításnak és a Quadra élrend-
szernek köszönhetően, több mint 
kétszerese a hosszú élettartamú 
biztonsági késekének. A kialakítás 
miatt a kések éle keményebb és 
élesebb, anélkül, hogy a biztonsági 
előírásokat veszélyeztetné.

6 db. 595 08 44-01

Megfelel a robotfűnyírók IEC 603335-2-107 
szabvány követelményeinek. Kizárólag eredeti 
Husqvarna késeket használjon.

AUTOMOWER® 
KÉSZLET
Az Automower® Connect készlet lehetővé 
teszi a fűnyíró vezérlését és beállítását 
telepített modul esetén. Letöltheti az 
alkalmazást az Android vagy iPhone 
készülékére és segítségével közvetlenül 
kommunikálhat a fűnyírójával. 
Alapfelszerelés az alábbi Automower® 
robotfűnyírókhoz: 315X/430X/435X 
AWD/450X/520/535 AWD/550.

310 /315/420/440,  
586 66 23-05

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

CSATLAKOZÓ VÉDŐDOBOZ
Védi a határoló vezeték szabad végpontjait, amikor télen a fűnyírót és a 
töltőállomást tárolja.

590 85 50-01
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A Husqvarna Riderek olyan helyekre is elérnek, ahol eddig elképzelhetetlennek tartotta a fűnyírást: 
segítik a munkavégzést szűk, lejtős és nehéz terepen is. Rá fog jönni azonban, hogy a Husqvarna 
Riderek még ennél is többet tudnak. Gépeinket úgy terveztük, hogy különféle igényekre 
különböző megoldásokat nyújtsanak. A fűnyírási opciók hatalmas választéka, valamint a Ridereket 
kiegészítő tartozékok a fűnyírástól a hóeltakarításig egy új távlatot nyitnak meg Ön előtt.

RIDEREK

ÉLVEZZE  
A FŰNYÍRÁST 
MINDENHOL
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KIMAGASLÓ MANŐVEREZŐ KÉPESSÉG
A törzscsuklós kormánymű első osztályú manőverező képes-
séget biztosít és megkönnyíti az akadályok, mint például fák, 
bokrok, virágágyások kikerülését.

AKADÁLYMENTES FŰNYÍRÁS
Az előre szerelt vágóasztal kitűnő rálátást biztosít a munka-
területre, ami lehetővé teszi, hogy a széleket is le tudja nyírni 
és könnyen elérje a sarkokat és a bokrok alját.

OPTIMÁLIS VEZETŐI POZÍCIÓ
Biztonság, stabilitás és tapadás mind sík talajon, mind pedig 
lejtős terepen. A Rider alacsony tömegközéppontja fokozza az 
amúgy is kiváló tapadást és az üzemeltető kényelmét.

EGÉSZSÉGES PÁZSIT LÉTREHOZÁSA
A Combi vágóasztalaink alkalmasak a kimagasló BioClip® 
mulcsozási technológiára, amely természetes tápanyaggá 
alakítja a levágott füvet, gazdag, zöld, egészséges pázsitot 
eredményezve.

ÉLVEZETES VEZETÉS
A Husqvarna Ridereket a pontos kormányzás, a pedállal 
működtetett hidrosztatikus erőátvitel és a kényelmes 
kezelőszerveknek köszönhetően rendkívül könnyű és 
élvezetes vezetni.

MINDEN ÉVSZAKBAN HASZNÁLHATÓ
A tartozékok széles választékának köszönhetően a Husqvarna 
Riderek az év minden szakában használhatók.

RIDEREK

AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK
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ADAPTEREK MINDEN ÉVSZAKRA
A tartozékok széles választékának köszönhetően a Husqvarna Ridert egész évben 
tudja használni a legkülönfélébb munkálatokhoz. Válasszon az utánfutók, seprűk, 
szórófejek, mohagereblyék és még sok minden egyéb közül – melyek készen állnak  
a munkavégzésre.

Szervokormány. Könnyen elforduló 
kerekek, jobb manőverezhetőség, hogy  
a szűk helyekre is bejusson.

Okos kijelző. Az új, könnyen kezelhető 
kijelzőn mindig valós, friss 
információkat kap a Rideréről.

Robosztus kivitel. Megerősített áttétel, tartós, 
újratervezett alváz és egy nagy teherbírású keret, 
mely a legnehezebb munkákra is készen áll.

Husqvarna BioClip® - kiváló mulcsozó technológia, 
melynek során a kések a füvet és a leveleket 
egészen apró darabokra vágják, és trágyázó-
szerként szolgálnak a fű számára.

Erős LED fényszórók. 180 fokos megvilágítással, 
amelyek lehetővé teszik, hogy szürkületben  
is dolgozhasson gépével, növelve  
a termelékenységet.

Megnövelt kényelem. A 10o-ban 
döntött vezetőülés csúsztatható,  
hogy a vezető térde megfelelő 
szögben álljon.

Összkerék-meghajtás (AWD). Az AWD növeli 
a tapadást és a fűnyírás egy élménnyé válik, 
függetlenül a talaj minőségétől.

Szerszámrögzítő keret. Minden eddiginél 
könnyebb a Rider tartozékainak cseréje.  
A vágóasztal elforgatható szerviz pozícióba 
és a tartozékok könnyen és szerszám-
használat nélkül, minimális állásidővel, 
kicserélhetők.

HUSQVARNA 400-AS SOROZAT 

EGY ÚJ GENERÁCIÓ  
A HATÉKONY FŰNYÍRÁSBAN
Amikor fűnyírásról van szó, a hatékonyság és a vágás minősége 
nyilvánvaló tényezők, melyekben különbségek vannak. De 
ennél jóval több szempont is van, amit fontolóra kell venni.  
A Riderek új generációjával a Husqvarna egy új kényelmi és 
teljesítmény szintet ad a palettához. A 400-as sorozat gépei 
robosztus kivitelűek és erőteljes Riderek professzionális 
használatra felhasználóbarát módon kialakítva. Valóban a világ 
legjobbjai.

Beépített szerszámtartó.
Vigye magával a kézi 

szerszámokat vagy 
akkumulátorokat és töltse fel a 

12V-os csatlakozóról.

MARADJON KAPCSOLATBAN, TÁJÉKOZÓDJON
A 300-as és 400-as sorozatok beépített kapcsolattal 
rendelkeznek. A Husqvarna Connect alkalmazás 
segítségével könnyen hozzáfér Riderének adataihoz és 
állapotához. Hozzájuthat a hibaelhárítási útmutatóhoz és 
szoftver frissítéshez is. Professzionális felhasználók 
számára a kapcsolat lehetővé teszi a Husqvarna Flotta 
Szolgáltatáshoz való csatlakozást is.
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NAGYMÉRETŰ TERÜLETEK VAGY 
KISMÉRETŰ, BONYOLULT KERTEK
A 85 és 122 cm közötti vágási szélességgel rendelkező gépek közül könnyen 
fog találni olyan Husqvarna Ridert, amely megfelel az Ön igényeinek és a 
kertjének, legyen az akár nagyméretű és széles, akár keskeny és bonyolult.  
Az előre szerelt vágóasztalok által nyújtott kiváló manőverező képesség miatt 
ezek a ráülős fűnyírók önálló teljesítménykategóriát alkotnak. 

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

Ennek a gombnak  
a megnyomásával 

kényelmesen kiüríthető  
a nagyméretű fűgyűjtő.

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

TÖBB FŰNYÍRÁS,  
KEVESEBB FŰGYŰJTŐ TARTÁLY ÜRÍTÉS
A kimagasló fűgyűjtési kapacitás nyitja a füvet összetömörítő erőteljes csiga 
és a nagy űrtartalmú fűgyűjtő. A fűgyűjtős Rider kétszer annyi füvet tud 
begyűjteni, mint egy hagyományos fűgyűjtős gép, így nagy területet tud 
lenyírni, anélkül, hogy ki kellene ürítenie a fűgyűjtőt.

FŰNYÍRÁS ÉS FŰGYŰJTÉS
A fűgyűjtős Riderek speciális tervezésű 
vágóasztalában az ellenirányban forgó 
kések hatékonyan lenyírják a füvet és 
hátradobják a nyesedéket a csigához. 
103 cm-es és 112 cm-es vágási széles-
séggel rendelhetők.

BEMUTATJUK A  
FŰGYŰJTŐS HUSQVARNA RIDEREKET
Fűnyesedék nélküli rendezett pázsitja lehet, miközben élvezheti a Husqvarna Rider vezetését. A fűgyűjtős 
Riderek kiváló teljesítményt nyújtanak mind a manőverezhetőség, mind pedig a kimagasló kapacitású, 
problémamentes fűgyűjtés terén.
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500-AS SOROZAT
Magas szintű, professzionális 
gépek – tartósak és nagy 
teljesítményűek. Nagyon könnyen 
irányíthatók, hogy még a 
bonyolult formájú gyepeken is 
egyszerű legyen a fűnyírás. 
Tervezéskor a funkcionalitás 
játszott központi szerepet,  
a maximális teljesítmény és  
a hatékonyság érdekében. 
Tartozékok széles skálájával 
egészíthető ki.

400-AS SOROZAT
Ideális választást jelent ingatlan-
tulajdonosok, sportklubok és 
szállodák számára, ahol a 
professzionális teljesítményre, 
kényelemre és kapacitásra van 
szükség. Az összkerék-meghaj-
tásnak köszönhetően ezek a 
gépek kiváló eredménnyel és 
mindenekfelett könnyedén látják 
el a feladatukat.

300-AS SOROZAT
Ezek a soroldalú gépek a tarto-
zékok széles választékának 
köszönhetően egész évben 
használhatók. Három különböző 
Combi vágóasztal közül választ-
hat a nagyobb vagy kisebb 
méretű pázsitokhoz, igényeinek 
megfelelően.

HUSQVARNA P 525D
Nagy teljesítményű, dízelüzemű, elülső 
vágóasztalos fűnyíró traktor, amely kiválóan 
irányítható a törzscsuklós kormányzásnak,  
a kompakt méretének és az összkerék-
meghajtásnak (AWD) köszönhetően.

Kubota D1105 motor. Hidrosztatikus AWD. 
Választható vágóasztalok: Combi 132X, Combi 
132, Combi 155X, Combi 155. Szervokormány.

967 84 78-01

HUSQVARNA P 525D WITH CABIN
Nagy teljesítményű, dízelüzemű, elülső vágó-
asztalos fűnyíró traktor, gyárilag összeszerelt 
kabinnal. A tágas kabin még kényelmesebbé és 
jobban kihasználhatóvá teszi a gépet egész 
évben. Törzscsuklós kormánymű. Kompakt méret 
és összkerék –meghajtású (AWD).

Kubota D1105 motor. Hidrosztatikus AWD. 
Választható vágóasztalok: Combi 132X, Combi 
132, Combi 155X, Combi 155. Szervokormány.

967 84 80-01

HUSQVARNA P 520D
Dízelüzemű, elülső vágóasztalos fűnyíró traktor 
törzscsuklós kormányművel. Összkerék-
meghajtású (AWD) és alacsony kivitel a kiváló 
manőverezhetőség és tapadás érdekében.

Kubota D 902 motor. Hidrosztatikus AWD. 
Választható vágóasztalok: Combi 132X, Combi 
132, Combi 155X, Combi 155. Szervokormány.

967 84 88-01

HUSQVARNA P 524 
Kompakt, összkerék-meghajtású (AWD), elülső 
vágóasztalos fűnyíró traktor, amely kitűnő 
választás bonyolult gyepes területekre. 
Kiemelkedően jól irányítható lejtős területen. 
Erőteljes motor és kiváló minőségű alkatrészek. 

Kawasaki FX Series V-Twin motor. Hidrosztatikus 
AWD. Választható vágóasztalok: Combi 103. 
Combi 112, Combi 122. Szervokormány.

967 84 79-01

HUSQVARNA R 316TsX AWD
Az extra hangelnyelés nagyobb teljesítményt 
biztosít. Erőteljes V-twin motor. Szervokormány. 
Az összkerék-meghajtás (AWD) és a választható 
vágóasztal biztosítja a hatékonyságot és az 
egyszerű használatot.

Kawasaki FS Series V-Twin motor. Hidrosztatikus 
AWD. Választható vágóasztalok: Combi 94, 
Combi 103, Combi 112. Szervokormány. Dual 
fényszórók.

967 84 75-01

TUDJON MEG TÖBBET!
Ha többet szeretne megtudni az 
500-as sorozatról, akkor 
lapozzon bele a professzionális 
felhasználóknak szánt 
katalógusunkba. Kérdésével 
forduljon a helyi Husqvarna 
szakkereskedőhöz vagy 
látogasson el a husqvarna.hu 
weboldalra.

HUSQVARNA P 524EFI
Kompakt és erőteljes, összkerék-meghajtású 
elülső vágóasztalos fűnyíró traktor, amely nagy-
szerűen használható bonyolult területeken és 
kiemelkedően jól irányítható lejtős terepen. Kiváló 
minőségű alkatrészek és elektronikus üzemanyag 
befecskendezés a fokozott teljesítmény és 
nyomaték érdekében a motor fordulatszámának 
csökkenése nélkül.

Kawasaki FX Series V-Twin motor. Hidrosztatikus 
AWD. Választható vágóasztal: Combi 122. Elek-
tronikus üzemanyag befecskendezés (EFI). 
Kulcsos indítás. 967 84 81-01

HUSQVARNA RC 318T
Nagy teljesítményű Rider új fűgyűjtési koncep-
cióval – kevesebb eltömődés és nagy fűgyűjtő 
kapacitás. Fűürítés és fűgyűjtési mód vezérlése  
a vezetőülésből.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin 
motor. Hidrosztatikus. Választható vágóasztalok: 
Combi 103, Combi 112. Kulcsos indítás.

967 62-87-02

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Nagy teljesítményű Rider új fűgyűjtési koncep-
cióval – kevesebb eltömődés és nagy fűgyűjtő 
kapacitás. Szervokormány és összkerék-
meghajtás (AWD).

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin 
motor. Hidrosztatikus AWD. Választható 
vágóasztalok: Combi 103, Combi 112 cm. 
Szervokormány és Kulcsos indítás.

967 62-88-02

ÚJ

ÚJÚJ

HUSQVARNA R 420TsX AWD 
Ez a kompakt, nagy teljesítményű, szervo-
kormányos Rider könnyen megbirkózik a nagy 
kiterjedésű, nehéz és dombos területekkel. A 
szerszámrögzítő keretnek köszönhetően a 
tartozékok könnyen és szerszámhasználat nélkül 
cserélhetők.

Kawasaki Fs Series V-Twin motor. Hidrosztatikus 
AWD. Választható vágóasztalok: Combi 103. 
Combi 112, Combi 122. Szervokormány. Dual LED 
fényszórók.

967 64 84-01

HUSQVARNA R 419TsX AWD 
Ez a kompakt, nagy teljesítményű, szervo-
kormányos Rider könnyen megbirkózik a nagy 
kiterjedésű, nehéz és dombos területekkel. A 
szerszámrögzítő keretnek köszönhetően a 
tartozékok könnyen és szerszámhasználat nélkül 
cserélhetők.

Briggs & Stratton Professional Series V-Twin 
motor. Hidrosztatikus AWD. Választható 
vágóasztalok: Combi 103. Combi 112. Szervo-
kormány. Kulcsos indítás. Dual LED fényszórók.

967 64 93-01

TÖLTSE LE A 
HUSQVARNA CONNECT 

APPLIKÁCIÓT!
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100-AS SOROZAT
Kompakt méretű gépek, melyek 
ideálisak kisebb kertekhez a Rider 
mindazon jellemzőivel, amelyet 
elvárhat tőlük, de egy kisebb és 
kompaktabb kivitelben.

HUSQVARNA R 316TX AWD
Összkerék-meghajtású, erőteljes V-Twin motorral 
felszerelt Rider. Választható vágóasztalok. 
BioClip® (mulcsozás) és hátsó fűkidobás. 
Rendkívül ügyes és rugalmas Rider.

Kawasaki Fs Series V-Twin motor. Hidrosztatikus 
AWD. Választható vágóasztalok: Combi 94, Combi 
103, Combi 112. Dual fényszórók.

967 84 76-01

HUSQVARNA R 316TX
Erőteljes V-Twin motorral felszerelt Rider. 
Választható vágóasztalok. BioClip® (mulcsozás) 
és hátsó fűkidobás. Rendkívül ügyes és rugalmas 
Rider.

Kawasaki Fs Series V-Twin motor. Hidrosztatikus. 
Választható vágóasztalok: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Dual fényszórók.

967 84 74-01

HUSQVARNA R 320X AWD 
Törzscsuklós kormánymű. Az összekerék-
meghajtásnak és az előre felszerelt vágó-
asztalnak köszönhetően rendkívül gyors gép. 
Tartozékok széles skálájával egészíthető ki.

Briggs & Stratton Endurance Series motor. 
Hidrosztatikus AWD. Választható vágóasztalok: 
Combi 94, Combi 103, Combi 112. Kulcsos 
indítás. Dual fényszórók.

967 84 73-01

HUSQVARNA R 214TC
Erőteljes V-Twin motor. BioClip® (mulcsozás) és 
hátsó fűkidobás. A Rider hihetetlenül hatékony és 
jól irányítható.

Briggs & Stratton Intek V-Twin motor. 
Hidrosztatikus hajtómű. Vágási szélesség: 94 cm. 
Kulcsos indítás.

967 84 69-01

HUSQVARNA R 318X 
Sokoldalú Rider, melynek teljesítménye és 
eredménye is kiváló. Könnyen használható, 
érzékeny és könnyen használható a számos 
kifejlesztett funkciónak köszönhetően.

Briggs & Stratton Endurance Series motor. 
Hidrosztatikus hajtómű. Választható 
vágóasztalok: Combi 94, Combi 103, Combi 112. 
Kulcsos indítás. Dual fényszórók.

967 84 72-01

200-AS SOROZAT
Olyan kerttulajdonok számára 
ajánlott, akik kimagasló haté-
konyságot, könnyű használatot, 
valamint első osztályú manő-
verező képességet és teljesít-
ményt igényelnek. Válassza az 
összekerék-meghajtást (AWD), ha 
jobb tapadást vagy az X-modellt 
ha extra hatékonyságot szeretne.

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

Briggs & Stratton Intek motor. Hidrosztatikus 
hajtómű. Választható vágóasztalok: Combi 94, 
Combi 103. Kulcsos indítás. LED fényszórók.

967 84 67-01

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

Briggs & Stratton Intek motor. Hidrosztatikus 
hajtómű. Vágási szélesség: 94 cm. Kulcsos 
indítás.

967 84 66-01

HUSQVARNA R 214T
Rider erőteljes kéthengeres motorral, plusz 
BioClip® (mulcsozás) és hátsó fűkidobás. 
Hihetetlenül hatékony, könnyen kezelhető és 
irányítható. Egy igazán élvezetes munkaeszköz.

Briggs & Stratton Intek V-Twin motor. 
Hidrosztatikus hajtómű. Választható vágóasztalok: 
Combi 94, Combi 103. Kulcsos indítás.

967 84-70-01

HUSQVARNA R 115C
Ez a kompakt, felhasználóbarát Rider könnyen 
megbirkózik a lejtőkkel és az akadályokkal.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS motor. 
Hidrosztatikus hajtómű. Vágási szélesség: 95 cm. 
Husqvarna Connect funkció.

967 25 27-02

HUSQVARNA R 112C / R 112C5
A kompakt méret jó manőverezhetőséget jelent 
szűk helyeken és könnyű tárolást. Jó tapadás 
lejtőn és nedves füvön is.

Briggs & Stratton PowerBuilt motor. 
Hidrosztatikus/kézi. Vágási szélesség: 85 cm. 
Husqvarna Connect funkció.

R 112C. 967 17 84-02

R 112C5. 967 17 85-02

ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ

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

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM motor. 
Hidrosztatikus AWD. Választható vágóasztalok: 
Combi 94, Combi 103. Kulcsos indítás. LED 
fényszórók.

967 84 71-01
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SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ TALAJLAZÍTÓ 
BORONA
A 24 kés fellazítja a talajt és lehetővé teszi, hogy 
a levegő, a víz és a tápanyagok a talajba jussa-
nak. A boronafogak rozsdamentesek az extra 
erős tartósság érdekében. Könnyen felszerelhető 
a szerszámalapra.

588 21 27-01

LENGŐKÉSES FŰNYÍRÓ
Robosztus, megbízható lengőkéses fűnyíró a túl 
nagy fűvel és alacsony bokrokkal benőtt nehéz 
terepekre. Tartós kúpfogaskerekes meghajtású  
a maximális élettartam érdekében. 

300-as sorozat, 966 41 61-01

300-as sorozat Fűgyűjtős Rider, 596 28 98-01

400-as sorozat, 596 28 92-01

SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ

A nagyobb modell szórási szélessége 300- 
360 cm. Tartály kapacitása kb. 75 kg. Könnyen 
állítható áramlás. A kisebb modell szórási 
szélessége 120-240 cm. Tartály kapacitása  
30 kg. A 200-as és 300-as sorozatokhoz 
csatlakoztatható.

Só- és műtrágyaszóró nagy, 967 02 72-01

Só- és műtrágyaszóró kicsi, 589 40 93-01

UTÁNFUTÓK
Ellenálló acélból készült tágas utánfutók. 
Lehajtható hátfal a könnyű fel- és lerakodás 
érdekében. Valamennyi modell billenthető. 
Rakodási méretek (H×Sz×M):  
Profi – 123 × 90 × 30 cm. 275 –125 × 83 × 31 
cm. Utánfutó – 97 × 72× 28 cm. A 400-as, 300-
as és 200-as sorozatokhoz csatlakoztatható.

Utánfutó Profi, 953 51 17-02

Utánfutó 275, 501 00 82-01

Utánfutó, 967 02 71-01

SEPRŰ GYŰJTŐKOSÁRRAL
Robosztus seprőgép extra nagy kapacitású 
gyűjtőkosárral. Gyorsan és szerszám nélkül 
összeszerelhető. A könnyebb tárolás érdekében 
összehajtható. Állítható magasság.

Munkaszélesség 112/91 cm. A 400-as, 300-as 
és 200-as sorozatokhoz csatlakoztatható.

112 cm, 586 63 65-01

91 cm, 582 71 99-01

SZÓRÓGÉP
Robosztus szórógép műtrágya, só, homok, zúzott 
kő stb. szórására. A görgő elektromos meghajtása 
egyenletes eloszlást biztosít. 12 V-os csatlakozás 
szükséges hozzá. Munkaszélesség: 100 cm.  
A 400-as, 300-as sorozatokhoz csatlakoztatható. 
Csatlakoztatható a 200-as sorozathoz is, de nem 
ajánlott.

300-as sorozat, 953 52 49-01

400-as sorozat, 596 29 30-01

MOHAGEREBLYE
Hatékony és robosztus mohagereblye a moha 
eltávolítására. Legfeljebb 32 kg-mal terhelhető  
a talajviszonyoktól függően. Szélessége 102 cm. 
A 400-as, 300-as és 200-as sorozatokhoz és az 
R115C modellhez csatlakoztatható.

586 63 66-01

KAVICSBORONA
Praktikus gumikerekekkel ellátott robosztus 
borona, amely pillanatok alatt rendet tesz a 
kavicsos ösvényen. Hátramenetben a rugós fogak 
behajlanak. Munkaszélesség 110 cm. A 400-as, 
300-as és 200-as sorozatokhoz 
csatlakoztatható.

953 51 24 –01

TALAJLAZÍTÓ / TALAJSZELLŐZTETŐ
A tüskék fellazítják a talajt a levegő és a 
műtrágya számára. Munkaszélesség 102 cm.  
A 400-as, 300-as és 200-as sorozatokhoz 
csatlakoztatható.

586 63 67-02

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ 
TALAJSZELLŐZTETŐ
Lehetővé teszi, hogy a levegő, a víz és a táp-
anyagok a talajba jussanak. A talajszellőztető 
kései rozsdamentesek, ezáltal erősek és tartósak. 
Könnyen felszerelhető a szerszámalapra.

586 63 69-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ 
FŰSZELLŐZTETŐ
Eltávolítja a mohát az egészségesebb pázsit 
érdekében. A hőkezelt, rugós fogak nagyon 
tartósak. Könnyen felszerelhető a szerszám- 
alapra.

586 63 68-01

SZERSZÁMALAP
Szerszámalap a talajszellőztető, a talajlazító 
borona és a fűszellőztető számára. A gyors-
csatlakozó rendszernek köszönhetően az 
adapterek szerszám nélkül könnyen és gyorsan 
cserélhetők. A 400-as, 300-as és 200-as 
sorozatokhoz csatlakoztatható.

586 63 72-01

FORGÓKEFE
Könnyű és tartós forgókefe a homok, kavics, 
falevél és vékony hóréteg gyors és hatékony 
eltakarítására. Falak, kerítések stb. mellett is 
felseper. A forgókefe tengelye a vezetőülésből 
különböző szögekben állítható be. Munka-
szélessége 100-120 cm. Szórásvédő vala-
mennyi modellen található. A 400-as, 300-as  
és 200-as sorozatokhoz csatlakoztatható.

200-as sorozat, 587 02 47-01

300-as sorozat, 587 02 46-01

RC 320, 593 02 43-01

400-as sorozat, 596 28 87-01

TARTOZÉKOK

COMBI VÁGÓASZTALOK

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

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

300-as sorozat, Combi 94 cm, 967 15 26-01

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

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

400-as sorozat, Combi 103 cm, 967 64 89-01 

400-as sorozat, Combi 112 cm, 967 64 90-01 

400-as sorozat, Combi 122 cm, 967 64 91-01

COMBI VÁGÓASZTAL FŰGYŰJTŐS RIDEREKHEZ

Fűgyűjtős Rider Combi 103 cm, 967 62 89-01

Fűgyűjtős Rider Combi 112 cm, 967 69 37-01

COMBI VÁGÓASZTALOK
Combi típusú vágóasztalainkkal kétféle 
vágási módszer közül választhat: BioClip® 
(mulcsozás) és hátsó fűkidobás. Mivel  
a vágóasztalt egyetlen fémdarabból 
sajtolták, nincsenek illesztések, sem  
éles görbületek, ahova beragadna  
a fűnyesedék. Ennek köszönhetően  
a mulcsozás és a rendkívül hatékony 
fűkidobás terén piacvezető.

FŰHENGER
Húzható vagy tolható nagy sűrűségű polietilén 
fűhenger. 45 cm átmérőjű – 91 cm-es 
munkaszélesség. Vízzel feltöltve súlya akár a 
164 kg-ot is elérheti, de homokkal is felölthető.

965 89 94-01
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ELLENSÚLY
A jobb tapadás és a biztonságosabb vezetés 
érdekében. Súlya 18 kg. 200-as és 300-as 
sorozathoz.

 953 53 49-01

ELLENSÚLY

Fűgyűjtős Rider, 582 05 11-01

KERÉKSÚLY
Golyóscsapágyazott keréksúly a jobb tapadás és 
biztonságosabb vezetés érdekében (kivéve AWD 
modellekhez).

953 51 59-02

HÓMARÓK
Rendkívül hatékony, nagy teherbírású, egy-
fokozatú hómaró 100 cm-es munkaszélességgel. 
A meghajtásnak és a könnyű konstrukciónak 
köszönhetően könnyen felszerelhető. A hátsó-
kerék hajtású Riderekre keréksúlyt és hóláncot kell 
felszerelni a hómaró használatakor. A 400-as és 
300-as sorozatokhoz csatlakoztatható, viszont az 
R 318 és R 316T gépekhez nem ajánlott.

300-as sorozat, 967 27 67-01

400-as sorozat, 596 28 93-01

HÓTOLÓ
Széles, erős hótoló lapok járdák, kocsi beállók  
és egyéb területek tisztításához. Különböző szö-
gekbe állítható jobb és bal oldalon. Hólánccal és 
keréksúllyal együtt használja (AWD modellekhez 
nem rendelhető). Munkaszélesség 107-125 cm. 
Kiegészítőként gumi él rendelhető hozzá. A 400-
as, 300-as, 200-as és 100-as sorozatokhoz 
csatlakoztatható.

100-as sorozat, 967 28 07-01

200-as sorozat, alap, 966 97 87-01

200-as sorozat, prémium, 965 07 09-01

300-as sorozat, 966 41 59-01

300-as sorozat Fűgyűjtős Rider,  
593 02 50-01

400-as sorozat, 596 29 00-01

GUMI ÉLEK (hótoló tartozék)

100 series, 585 64 37-01

200-as sorozat alap, 967 97 88-01

200-as sorozat prémium, 531 02 12-40

300-as sorozat, 531 02 12-40

400-as sorozat, 531 00 71-34

HÓEKE
Kompakt és rugalmas, behajtható ekelemezek 
rozsdamentes acélból. A mechanikusan állítható 
lapok használhatók V-ekeként, szúróekeként 
vagy rézsútos ekeként. Gumi kaparólemezekkel 
felszerelve. A 400-as sorozathoz csatlakoztatható.

596 29 01-01

ÜZEMANYAG KANNA
Könnyű újratöltést biztosító 15 literes üzemanyag 
kanna kerekes gépekhez.

580 75 45-01

FÉNYSZÓRÓ KÉSZLET
LED fényszórók a biztonságosabb vezetés 
érdekében, amikor már besötétedett. A 300-as, 
200-as és 100-as sorozatokra szerelhető.

581 12 54-01

KAVICSBORONA
Előre szerelhető kiegészítő, mely ideális az 
összetömörödött kavicsos felületek fellazításához 
és a gyomok eltávolításához. Állítható művelési 
mélység. A még jobb eredmény érdekében 
használja a gereblyével együtt. A 400-as 
sorozathoz csatlakoztatható.

596 28 96-01

GEREBLYE
Stabil és megbízható gereblye, amely a kavics-
boronával együtt is használható egyengetéshez 
és a gyomok összegyűjtéséhez. Az elektro-
motorral emelhető és süllyeszthető gereblye nem 
csak ergonómikus, hanem könnyen használható 
is. A 400-as sorozathoz csatlakoztatható.

596 28 97-01

TAKARÓPONYVA
Vízhatlan nejlonból készült, húzózsinórral és 
szellőzőlyukakkal ellátott ponyva. Valamennyi 
modellhez használható.

505 63 08-70 

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ BC 0.8
Bármely 12 V-os savas ólomakkumulátor 
töltéséhez 1,2-32 Ah között, valamint alkalmas 
karbantartó töltéshez 100 Ah-ig. Teljesen 
automatikusan működik a teljesítmény és az 
akkumulátor élettartamának maximalizáláshoz. 
Az akkumulátor állapotjelzővel együtt használja.

579 45 01-01

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

579 45 21-01 

KARTÁMASZ KÉSZLET
Szögben állítható kartámasz a még nagyobb 
kényelem érdekében. A Grammer Primo üléshez 
használható. A jobb és bal oldali készlet külön 
kapható.

965 89 68-01. jobb

965 89 70-01. bal

RAKODÓRÁMPÁK
Tengervízálló alumíniumból készült egyenes 
rámpák csúszásmentes felülettel. Több méretben 
kapható.

GRAMMER PRIMO M ÜLÉS
Kényelmes ülés, melynek magassága és szöge 
állítható. Állítható kartámaszai optimálisan 
támasztják meg a testet. Deréktámasz az 
érzékeny ágyékcsigolyák kímélése érdekében.  
A 400-as sorozatra szerelhető. A kartámaszok 
nincsenek a csomagban, de külön 
megrendelhetők.

966 95 42-01

966 95 42-02. elektromos fűtéssel

GYEPSZELLŐZTETŐ
Választható tartozék lengőkéses fűnyírókhoz. 
Késekkel felszerelt tengely a moha eltávolítására.

300-as sorozat, 966 96 84-02

400-as sorozat, 966 96 84-01

HÓLÁNCOK
Jó tapadást biztosítanak hóeltakarítás közben 
(kivéve AWD modellekhez).

14" négyzetes, 585 66 45-01

16" tüskés, 964 99 30-01

16" négyzetes, 585 66 61-01

SZÉLEZŐ
A rendezett, egyenes pázsitszél kialakításához. 
Megfordítható. Állítható művelési mélység.  
A 300-as és 200-as sorozatokhoz csatla-
koztatható (kivéve AWD modellekhez).

953 53 10-01

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

544 06 93-04

HUSQVARNA POWER 4
Alkilát üzemanyag, amelynél az elégés során 
kevesebb lerakódás keletkezik, aminek köszön-
hetően a motor alkatrészei tisztábbak maradnak, 
ami meghosszabbítja a motor élettartamát.

5 liter, 589 22 79-10

25 liter, 583 95 59-02

ÜZEMANYAG GYORSTÖLTŐ
Az üzemanyag gyorstöltő optimális adagolást 
biztosít. Autostop funkcióval. Mechanikusan 
zárható.

5 liter (1), 582 06 66-01

25 liter (2), 586 11 06-01
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A tartozékok széles választéka, valamint az, hogy több vágási rendszer közül lehet 
választani, rendkívül sokoldalúvá teszik kerti traktorainkat. Ideális a pázsit hatékony 
gondozására és egyéb kerti munkákhoz. Három különböző vágási rendszer közül 
választhat a pázsit ápolásához, valamint csatlakoztathat hozzá utánfutót, szórógépet, 
hótolót és még sok más tartozékot is, amitől kerti traktora igazán sokoldalúvá válik.

KERTI TRAKTOROK

A FŰNYÍRÁS 
MESTEREI  
SŐT MÉG ANNÁL  
IS TÖBB
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EGYSZERŰ MŰKÖDTETÉS PEDÁLOKKAL
A pedállal működtethető hidrosztatikus váltóval könnyen 
szabályozható a sebesség és a menetirány. Külön előre-  
és hátrameneti pedállal rendelkezik.

ELSŐ OSZTÁLYÚ VÁGÁS
A megerősített és porszórt vágóasztalok fokozott tartósságot 
eredményeznek és korrózióállók.

KÉNYELMES ÜZEMELTETÉS
A műszerfalon levő karral, a vezetőülés elhagyása nélkül 
válthat át fűgyűjtésről mulcsozásra. A vágókés elektromos 
indítású.

KERTI TRAKTOROK

AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

KEVESEBB LENYÍRATLAN TERÜLET
Kiváló eredményeket várhat el a csúcstechnológiájú 
kormányzási megoldással rendelkező, felső kategóriájú 
traktorainktól. Alacsonyabb rezgésszint, minimális lenyíratlan 
terület és továbbfejlesztett manőverező képesség jellemzi.

EGÉSZ ÉVBEN HASZNÁLHATÓ
A tartozékok széles választéka és az, hogy több vágási 
rendszer közül választhat, rendkívül sokoldalúvá és egész 
évben használhatóvá teszi traktorainkat. 
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A TS 348XD és a TS 343 
modelleken található 
differenciálzár jobb tapadást 
biztosít a lejtőkön és a 
nedves füvön

A ClearCut™ acél vágóasztallal 
szerelt TS 348XD és a TS 343 
modellek maximálisan tartósak

Premium ülés kartámlával a 
maximális kényelem 
érdekében

Elektromos indítású vágókés – 
egyszerűen húzza meg a 
kapcsolót a kezelőpanelen

Az automatikus sebességtartás 
segítségével a traktor állandó 
sebességgel tud haladni, még 
egyenetlen terepen is

Erőteljes és tartós, nagy 
teljesítményű motorok

Az ülés magassága változtatható a 
vezető optimális testhelyzete 
érdekében

A LED 
fényszórók 
sötétben is jó 
láthatóságot 
biztosítanak

TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA
A tartozékok széles választéka növeli 
a traktor használati értékét és 
valóban sokoldalúvá és hasznossá 
teszi azt egész évben. 
Csatlakoztathat hozzá többek között 
utánfutót, szórógépet vagy hótolót és 
a feladatokat minimális erőfeszítéssel 
végezheti el.

Az elforgatható, nagy teherbírású 
elülső tengely öntvény kiváló 
egyensúlyt és vezetési kényelmet 
biztosít

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.
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FŰKIDOBÁS VAGY FŰGYŰJTÉS 
Ha többnyire magasra nőtt füvet kell lenyírnia nagyméretű területeken, akkor 
Önnek az oldalkidobós traktor (TS modellek) a legjobb választás. Ha rendezett 
fűnyírást szeretne elérni és össze szeretné gyűjteni a levágott füvet, falevelet 
és más törmelékeket, akkor Önnek a beépített fűgyűjtővel rendelkező 
traktorokat (TC modellek) ajánljuk.

MÉRETEK ÉS MŰSZAKI ADATOK
 Ha most először vásárol traktort és kisebb vagy közepes méretű kertje van, 
akkor a felhasználóbarát 100-as sorozat jó választás. Ezek a kompakt traktorok 
könnyen és biztonságosan üzemeltethetők és kezdők számára ideális.
 Közepes vagy nagyméretű kertek esetén nagyobb kapacitásra és 
kényelemre van szükség. A 200-as sorozat jól felszerelt, szűk fordulókörű, 
megerősített vágóasztallal rendelkező traktorokat tartalmaz. Az elektromos 
késkapcsolás kiváló manőverező képességet és könnyebb, hatékonyabb 
fűnyírást tesz lehetővé kevesebb lenyíratlan területtel.

MULCSOZÁSI OPCIÓK
A gyakran nyírt pázsitok természetes módon trágyázhatók a BioClip® funkció 
segítségével, ami a nagyobb méretű TC modelleken alaptartozék. 
Rendelhető azonban a 100-as sorozatú TC modellekhez és valamennyi TS 
modellhez is. Továbbá fűgyűjtők tartozékként rendelhetők a TS modellekhez, 
míg a TC modellek egy tartozék készlettel átalakíthatók hátsó fűkidobásúvá. 
Ha Husqvarna gépet választ, biztosan nem hoz rossz döntést!

 Ha Ön gyakran - akár egész évben – használja a traktorát vagy nagyobb 
területeket kell lenyírnia, akkor értékelni fogja a 300-as sorozatba tartozó 
erőteljes, kényelmes és kényelmi funkciókkal bőven felszerelt traktorainkat, 
amelyek kimagasló eredményt garantálnak. A tartozékok széles választéka és az, 
hogy három típusú vágási rendszer közül választhat, egész évben 
kihasználhatóvá teszi ezeket a nagyobb traktorokat.

HUSQVARNA CLEARCUT™

NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK 
- KIVÁLÓ EREDMÉNYEK
A ClearCut™ vágóasztal a tartósság, a jó teljesítmény és kitűnő vágási 
eredmények egyedi kombinációját nyújtja – még a legnehezebb 
körülmények között is. Ez a kialakítás kiváló fűkidobási, fűgyűjtési és 
mulcsozási eredményt nyújt. Az erőteljes légáramlás nagy sebességgel 
dobja ki a nyesedéket, megakadályozva ezzel az eltömődést.
–  Hegesztett 3,6 mm-es acélszerkezet oldalsó kopásvédelemmel
– 125 mm-es vágóasztal magasság a nagy mennyiségű levegő érdekében
– Optimálisan elhelyezett belső terelőlemezek 
– Nagyméretű kidobónyílás és magasra hajlított vágókések az erőteljes    
   légáramlás érdekében
– Öntöttvas tengelyek a nagyfokú stabilitás érdekében
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HUSQVARNA TS 346
Nagy kapacitású oldalkidobós traktor. Erőteljes 
motor és nagyszerű manőverezhetőség. Kiváló 
menetsebesség és kisméretű lenyíratlan 
fordulókör.

Husqvarna Endurance V-Twin motor. Gyors 
hidrosztatikus meghajtás. Vágási szélesség 117 
cm. Fordulókör*: 81 cm.

960 41 04-24

 

HUSQVARNA TC 342T
Erőteljes traktor beépített hátsó fűgyűjtővel. A 
gyors hajtómű gondoskodik a kiemelkedően jó 
menetsebességről. A vezetőülésből állítható a 
BioClip® (mulcsozás) funkció. Irányíthatósága 
kiváló. Alacsony rezgésszint.

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

960 51 01-84

HUSQVARNA TS 142
Oldalkidobós traktor erőteljes motorral és 
intelligens, felhasználóbarát kialakítással. 
Hidrosztatikus hajtómű.

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

960 41 04-22

HUSQVARNA TS 238

Tartós, kényelmes traktor jó 
manőverezhetőséggel. Erőteljes Husqvarna 
Endurance motor és oldalsó fűkidobás.

Husqvarna Endurance motor. Hidrosztatikus 
meghajtás. Vágási szélesség 97 cm. Fordulókör*: 
90 cm.

960 41 03-69

HUSQVARNA TS 138
Felhasználóbarát, oldalkidobós traktor erőteljes 
Husqvarna széria motorral. Fűgyűjtő és BioClip® 
fedél is felszerelhető rá.

Husqvarna motor. Hidrosztatikus meghajtás. 
Vágási szélesség 97 cm. Fordulókör*: 137 cm.

960 41 04-21

HUSQVARNA TS 243T

Rendkívül erőteljes V-Twin motorral felszerelt 
oldalkidobós traktor a maximális teljesítményért  
a ritkábban nyírt területeken. Egyszerűen 
működtethető. Széles vágóasztal és kis 
fordulókör jellemzi.

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

960 41 04-13

HUSQVARNA TC 239T
Beépített hátsó fűgyűjtővel, erőteljes V-Twin 
motorral rendelkező és kiválóan irányítható 
traktor. A vezetőülésből állítható a BioClip® 
(mulcsozás) funkció és egyéb kiváló ergonómiai 
megoldások jellemzik.

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

960 51 01-82

HUSQVARNA TC 142T
Nagy teljesítményű traktor extra nagy hátsó 
fűgyűjtővel. Kis fordulókör és erőteljes 
kéthengeres motor.

Husqvarna V-Twin motor. Pedállal működtetett 
hajtómű. Vágási szélesség 107 cm. Fordulókör*: 
95 cm.

960 51 01-81

HUSQVARNA TC 139T
Felhasználóbarát traktor extra nagy, 320 literes 
hátsó fűgyűjtővel. Erőteljes kéthengeres motor és 
acél hátlap.

Husqvarna V-Twin motor. Hidrosztatikus 
meghajtás. Vágási szélesség 97 cm. Fordulókör*: 
105 cm.

960 51 01-80

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

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

960 41 04-10

200-AS SOROZAT
Kényelmes traktorok közepes és 
nagyméretű kertekhez. Szűk 
fordulókör, könnyű, pedálos 
működtetés és megerősített 
vágóasztal a fokozott tartósság 
érdekében.

ÚJ

* A vágásoldali fordulónál mérve.

300-AS SOROZAT
Erőteljes, kényelmes traktorok, 
melyek egész évben alkalmasak 
közepes/nagy területen történő 
gyakori használatra. Szűk 
fordulókör, könnyű, pedálos 
működtetés és megerősített 
vágóasztal a tartósság 
érdekében.

HUSQVARNA TS 348XD
Erőteljes, oldalkidobós traktor. A széles, stabil 
ClearCut™ vágóasztal kiemelkedően jó vágási 
eredményt és teljesítményt nyújt. Premium ülés, 
széles kerekek és nagy teherbírású hidrosztatikus 
váltó elektromos differenciálzárral a jobb tapadás 
és a nagyobb vezetési kényelem érdekében. 
Bluetooth kapcsolat.

Husqvarna Endurance V-Twin motor. Nagy 
teherbírású hidrosztatikus hajtómű elektromos 
differenciálzárral. Vágási szélesség 122 cm. 
Fordulókör*: 91 cm.

960 41 04-04

HUSQVARNA TS 343
Erőteljes, oldalkidobós traktor. ClearCut™ a 
nagyon tartós vágóasztal és a kimagasló vágási 
eredmények érdekében a normál vágó-
asztalokhoz képest. Az automatikus 
differenciálzár javítja a tapadást. 

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

960 41 04-23

100-AS SOROZAT
Felhasználóbarát traktorok kisebb 
vagy közepes méretű kertekhez. 
Egyszerű kezelőelemek és 
kényelmes, könnyű használat.

HUSQVARNA TS 138M
Felhasználóbarát, erőteljes, oldalkidobós traktor. 
Mechanikus meghajtás és erőteljes Husqvarna 
motor. Fűgyűjtő és BioClip® fedél is felszerelhető 
rá.

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

960 41 04-20
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HUSQVARNA TC 130
Kompakt, hatékony traktor beépített hátsó 
fűgyűjtővel. Intelligens és ergonómikus kivitel. 
Könnyen indítható és irányítható.

Husqvarna motor. Hidrosztatikus. Vágási 
szélesség 77 cm. Fordulókör*: 131 cm.

960 51 01-23

UTÁNFUTÓK
Ellenálló acélból készült tágas utánfutók. 
Lehajtható hátfal a könnyű fel- és lerakodás 
érdekében. Valamennyi modell billenthető is. 

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

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

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

KAVICSBORONA
Praktikus gumikerekekkel ellátott robosztus 
borona, amely pillanatok alatt rendet tesz a 
kavicsos ösvényen. Hátramenetben a rugós 
fogak behajlanak. Munkaszélesség 110 cm. 

953 51 24-01

FŰHENGER
Az egyenetlen talaj hatékony kiegyenlítésére és 
újonnan vetett mag tömörítésére. Súlya vízzel 
feltöltve 182 kg. Mérete: 46 × 96 cm.

965 89 94-01

TALAJLAZÍTÓ / TALAJSZELLŐZTETŐ
A tüskék fellazítják a talajt a levegő és a 
műtrágya számára. Munkaszélesség 102 cm. 

586 63 67-01

FORGÓKEFE
Egy forgó kefe a levelek, porhó stb. felseprésére. 
Szélessége 100 cm. A TC 130 modellhez nem 
használható.

544 92 16-01

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

586 63 66-01

HÓTOLÓ
Robosztus, acél tolólap. A rugók megvédik  
a rázkódástól. Hólánccal és ellensúllyal együtt 
használható. Munkaszélessége 122 cm.  
A TC130 modellhez nem használható.

544 92 17-01

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

Só- és műtrágyaszóró nagy, 967 02 72-01

Só- és műtrágyaszóró kicsi, 589 40 93-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ 
TALAJLAZÍTÓ BORONA
A 24 kés fellazítja a talajt és lehetővé teszi, 
hogy a levegő, a víz és a tápanyagok a talajba 
jussanak. A boronafogak rozsdamentesek az 
extra erős tartósság érdekében. Könnyen 
felszerelhető a szerszámalapra.

588 21 27-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ 
TALAJSZELLŐZTETŐ
Lehetővé teszi, hogy a levegő, a víz és a 
tápanyagok a talajba jussanak. A talajszellőztető 
kései rozsdamentesek, ezáltal erősek és 
tartósak. Könnyen felszerelhető a szerszám- 
alapra.

586 63 69-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ 
FŰSZELLŐZTETŐ
Eltávolítja a mohát az egészségesebb pázsit 
érdekében. A hőkezelt, rugós fogak nagyon 
tartósak. Könnyen felszerelhető a 
szerszámalapra.

586 63 68-01

SZERSZÁMALAP
Szerszámalap a talajszellőztető, a talajlazító 
borona és a fűszellőztető számára. A gyors-
csatlakozó rendszernek köszönhetően az 
adapterek szerszám nélkül könnyen és gyorsan 
cserélhetők. A 300-as és 200-as sorozatokhoz 
csatlakoztatható.

586 63 72-01

TARTOZÉKOK

ÚJ

HUSQVARNA TC 138M
Felhasználóbarát traktor beépített hátsó 
fűgyűjtővel és erőteljes Husqvarna motorral. 
Könnyen átalakítható hátsó fűkidobásra.

Husqvarna motor. Vágási szélesség 97 cm. 
Fordulókör*: 107 cm.

960 51 01-78

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

97 cm (TS 138M/138/238) 
210 liter. 960 71 00-01

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

107 cm (TS 142/142L/243T) 
315 liter. 960 71 00-12

107 cm Clearcut (TS 343) 
210 liter. 960 71 00-47

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

122 cm Clearcut (TS 348XD) 
315 liter. 582 55 96-01

HUSQVARNA TC 138 
Felhasználóbarát traktor beépített hátsó 
fűgyűjtővel, kézzel működtetett hajtással és 
erőteljes Husqvarna motorral. Könnyen indítható 
és irányítható. Könnyen átalakítható hátsó 
fűkidobásra.

Husqvarna motor. Hidrosztatikus. Vágási 
szélesség 97 cm. Fordulókör*: 107 cm.

960 51 01-79

TÖLTSE LE A 
HUSQVARNA CONNECT 

APPLIKÁCIÓT!
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FŰNYÍRÁS 
GYORSABBAN ÉS 
HATÉKONYABBAN

Akár munkában, akár otthon használja ezeket a berendezéseket, a Husqvarna helyben 
megforduló fűnyíró traktorokkal gyorsan és hatékonyan elvégezhető a munka. A helyben 
megfordulás azt jelenti, hogy amikor a fűnyírási sor végén 180°-os fordulatot tesz, és új 
sort kezd, nem marad fű lenyíratlanul. Kifejezetten megerőltető munkakörülményekre 
terveztük. Csúcskategóriájú ergonómiai és a kényelmes működtetést elősegítő 
funkciókkal szereltük fel a kiváló fűnyírási eredmény érdekében.

HELYBEN MEGFORDULÓ TRAKTOROK
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AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

PRECÍZ MANŐVEREZÉS
A helyben megfordulás és az egyedi hidraulikus meghajtó 
rendszer kiváló manőverezést biztosít.

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

KÉNYELMES HASZNÁLAT
A nagyméretű kerekek, a kényelmes ülés, a munkaterületre 
való kiváló rálátás és a kényelmesen elhelyezett 
kezelőszervek, egyszerű, hatékony működést tesznek 
lehetővé.

KIVÁLÓ FŰNYÍRÁSI EREDMÉNYEK
A ClearCut™ vágóasztal a tartósság, a kiváló teljesítmény és 
vágási eredmények kombinációját nyújtja. Ez a kialakítás kiváló 
fűgyűjtési, fűkidobási és mulcsozási eredményt nyújt.

TARTÓS KONSTRUKCIÓ 
A masszív alváz és az első kerekek csapszegdőlése biztosítják 
a tartósságot és csökkentik az alváz igénybevételét. A karban-
tartást nem igénylő nulla fordulási sugarú erőátvitel probléma-
mentes teljesítményt nyújt.

BEÉPÍTETT RÖGZÍTŐFÉK
Az automata rögzítőfék rendszer automatikusan ki- és 
bekapcsol a kormánykarok befelé illetve kifelé mozdításakor, 
ami szabadabb mozgást biztosít a kezelő számára.

HELYBEN MEGFORDULÓ TRAKTOROK
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Kényelmes, kézreálló,
ergonómikus kezelőpanel

Elektromos vágókés-kapcsolás –
egyszerűen húzza meg a 
kapcsolót

Kényelmes, rugóterheléses
vágóasztal emelés

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

Csúszásgátló lábtartó

A kormánykarokkal működtetett 
automatikus rögzítőfék

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

HUSQVARNA CLEARCUT™

NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK 
- KIVÁLÓ EREDMÉNYEK
A ClearCut™ vágóasztal a tartósság, a jó teljesítmény és kitűnő vágási 
eredmények egyedi kombinációját nyújtja – még a legnehezebb 
körülmények között is. Ez a kialakítás kiváló fűkidobási, fűgyűjtési és 
mulcsozási eredményt nyújt. Az erőteljes légáramlás nagy sebességgel 
dobja ki a nyesedéket, megakadályozva ezzel az eltömődést.
– Hegesztett 3,6 mm-es acélszerkezet oldalsó kopásvédelemmel
–  125 mm-es vágóasztal magasság a nagy mennyiségű levegő érdekében
– Optimálisan elhelyezett belső terelőlemezek
– Nagyméretű kidobónyílás és magasra hajlított vágókések az erőteljes       
   légáramlás érdekében 
– Öntöttvas tengelyek a nagyfokú stabilitás érdekében
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500-AS SOROZAT
Professzionális szintű helyben 
megforduló traktorok, amelyeket 
a legerősebb anyagokból 
építettünk a tartósság, a 
termelékenység és a hosszú 
élettartam biztosítása érdekében. 
Kiemelkedő vágási teljesítmény, 
kényelmes kezelhetőség és a jól 
használhatóság jellemzi.

200-AS SOROZAT
A lakóövezetekben használható 
helyben megforduló traktorok  
a minőség és a teljesítmény 
csorbulása nélkül kiváló vágási 
eredményeket nyújtanak. 
Kényelmes, kompakt kivitel, kiváló 
manőverezhetőség, hatékony 
fűnyírás és vezetési kényelem 
jellemzi.

HUSQVARNA Z560X 
Pedállal működtetett vágóasztal emeléssel, 
kényelmes rugózású üléssel, borulásvédővel és 
automata rögzítőfékkel felszerelt professzionális 
helyben megforduló traktor.

Vanguard motor. Vágási szélesség 152 cm. 
Oldalsó fűkidobás.

967 66 97-02

HUSQVARNA Z242F 
Lakóövezeti használatra ajánlott, nagy 
teljesítményű helyben megforduló fűnyíró traktor 
ClearCut™ vágóasztallal szerelve, ergonómikus 
kezelőszervekkel és erőteljes kéthengeres 
motorral.

Husqvarna Endurance motor. Vágási szélesség 
107 cm. Oldalsó fűkidobás.

967 66 57-02

FŰGYŰJTŐ RENDSZEREK
Hatékony fűgyűjtő rendszerek a fűnyesedékek vagy falevelek 
összegyűjtéséhez. A tartós nylon zsákok könnyen felszerelhetők a 
fűgyűjtő rendszerre. A ház és a ventilátor ütésálló polietilén 
konstrukciója csökkenti a súlyt és maximalizálja a légáramlást. Az 
egyenes lapátkerekek maximális levegőáramlási sebességet és 
hatékonyságot biztosítanak. Rendelhető dupla (220 literes) és 
tripla (330 literes) zsákkal.

587 41 24-01, 2 tartály – 220 liter. Z242F

967 32 26-01, 3 tartály – 330 liter. Z560X

967 32 27-01, vezetőülésből üríthető.400 liter. Z560X

966 40 72-01, Meghajtókészlet. 3 tartályhoz vagy vezetőülésből 
üríthető fűgyűjtőhöz. Z560X

LÁMPAKÉSZLET (ROPS)
A bukókeretre szerelhető lámpakészletben egy pár 35 W-os 
halogén fényszóró található, amely egyszerűen rögzíthető a 
kerethez. A vezeték a meglévő szivargyújtóhoz csatlakoz-
tatható és a gyújtáskapcsolóval kapcsolható be. A Z560X 
modellhez használható.

576 80 90-01

MULCSOZÓ KÉSZLET
A fűnyesedéket apró darabokra vágja, és trágyázó szerként 
szétteríti azt a pázsiton.

587 41 23-01, ClearCut™ mulcsozó készlet Z242

966 44 47-01, mulcsozó készlet 60" Z560X

KEZELŐ ÁLTAL VEZÉRELT KIDOBÓNYÍLÁS
A kar egyszerű meghúzása ideiglenesen elzárja a vágóasztal 
kidobónyílását, amikor a fűnyíró járdák, utak, virágágyások stb. 
mentén halad. Ez fokozza a fűnyírás közbeni hatékonyságot és 
a környezet védelmet. A Z560X modellhez használható.

966 48 87-01

LÁMPAKÉSZLET
Az opcionálisan választható fényszóró készlet növeli a 
munkaterület láthatóságát rossz látási viszonyok között.  
A Z242F modellhez használható.

587 49 51-01

TARTOZÉKOK
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SZÉLESKÖRŰ 
FŰNYÍRÓ 
KÍNÁLAT 
MINDENFÉLE 
FÜVES 
TERÜLETHEZ
Valamennyi fűnyírónkat úgy terveztük, hogy a legnagyobb teljesítményt és hatékonyságot nyújtsák 
átgondolt ergonómikus megoldásokkal. A benzines és akkumulátoros fűnyírók egyaránt nagy 
teljesítményű és könnyen indítható motorral, valamint tartós vágóasztallal rendelkeznek, amelyek 
mindig első osztályú vágási eredményt nyújtanak. Tehát mindegy, hogy melyik Husqvarna modellt 
választja, olyan fűnyíróra számíthat, amely robosztus, megbízható, és amely az egészséges, jól 
gondozott pázsithoz szükséges kívánalmakkal rendelkezik.
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RENDEZETT KERT
A fűgyűjtés segít megelőzni a gyomok elterjedését és rendben 
tartja a pázsitot azáltal, hogy összegyűjti a faleveleket és a 
gallyakat a tetszetős látvány érdekében.

ZÖKKENŐMENTES FŰNYÍRÁS
Hátsó vagy oldalsó fűkidobás – ezek a vágási rendszerek 
nagy kapacitásúak és olyan magasabb és durvább fű számára 
ideálisak, amelyet ritkábban nyírnak.

INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS
A néhány modellünkön már megtalálható InStart™ funkció 
minden eddiginél jobban megkönnyíti az indítást. Nyomja le  
a működtető kart és a motor beindul. Ha a kart elengedi,  
a motor leáll.

KÉNYELMES KEZELÉS
A könnyen elérhető kezelőszervek és az egyszerűen 
kezelhető működtető karok, valamint az ergonómikus 
kialakítású fűgyűjtők olyan részletek, amelyek könnyen  
és kényelmesen használhatóvá teszik fűnyíróinkat.

FŰNYÍRÓK

AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

KÖNNYŰ INDÍTÁS
A Husqvarna benzines fűnyírók könnyen indíthatók, a legtöbb-
jükhöz még szivató sem szükséges. Az akkumulátoros 
fűnyírók még könnyebben indíthatók a működtető karral!

EGÉSZSÉGES PÁZSIT
BioClip® - a mulcsozás elősegíti a pázsit természetes 
trágyázását azáltal, hogy olyan tápanyagokat juttat a talajba, 
amelyek kedvezően hatnak a fű növekedésére és egy álta-
lánosan egészséges pázsit számára, valamint megakadályoz-
zák a gyomok elszaporodását. A BioClip® technológia a ben-
zines és akkumulátoros fűnyírókon egyaránt megtalálható.
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Változtatható 
menetsebesség

Akkumulátoros fűnyíróink csendes és 
hatékony fűnyírást tesznek lehetővé és 
nem áll fenn a veszélye annak, hogy 
elvágja a kábelt. Ideális kisebb vagy 
közepes méretű pázsitokhoz

Központi vágási magasság állítás a 
kényelmes és könnyű beállítás érdekében

A fogantyú magassága -  
a könnyebb kezelhetőség 
érdekében – állítható

Nagy teljesítményű motorok  
a világ vezető gyártóitól

InStart™ – a motor a működtető 
kar lenyomásával beindul, és ha 

elengedi a kart a motor leáll

Első osztályú fűgyűjtés és 
könnyen kezelhető fűgyűjtő, 

könnyen kiemelhető, üríthető 
és visszahelyezhető fűgyűjtő

FŰNYÍRÓK

TARTÓS KOMPOZIT 
FŰNYÍRÓHÁZ 
A 200-as és 300-as sorozatok 
fűnyíróháza kifejezetten a 
Husqvarna számára kifejlesztett 
kompozit anyagból készült. 
Rendkívül tartós, könnyű, 
rozsdamentes, nem reped, nem 
horpad be és a napsugárzásnak 
ellenáll. Egyszóval elpusztíthatatlan.

MIÉRT VÁLASSZON 
AKKUMULÁTOROS 
HUSQVARNA FŰNYÍRÓT?
A Husqvarna akkumulátoros fűnyírók 
csendesen és hatékonyan működő fűgyűjtős 
berendezések, amelyeknek használata 
rendkívül egyszerű. Ideálisak közepes méretű 
pázsitokhoz, illetve olyan helyeken, ahova  
a robotfűnyíró vagy a Rider nem ér el. 
Ugyanazokkal a BLi akkumulátorokkal 
működnek, mint az összes többi 
akkumulátoros Husqvarna termék.

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

TÖLTSE LE A 
HUSQVARNA CONNECT 

APPLIKÁCIÓT!
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TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
Amennyiben fontos Önnek, hogy fűnyíróját az otthona és a nyaralója között 
szállítani tudja, ebben az esetben egy kompakt, könnyű súlyú, összecsukható 
fűnyírót ajánlunk Önnek.

BEINDÍTÁS MÓDJA
Ha könnyen beindítható gépet szeretne, akkor Önnek az elektromos 
indítószerkezettel ellátott vagy az akkumulátoros fűnyíró az ideális választás – 
az indításhoz elég csupán egy gombot megnyomni. Az InStart™ funkció, amely 
néhány modellünkön már megtalálható, még jobban megkönnyíti az indítást: 
Nyomja le a működtető kart és a motor beindul. Ha a kart elengedi, a motor leáll.

A PÁZSIT MÉRETE  
ÉS BONYOLULTSÁGA
Minél nagyon a pázsitfelület, annál hasznosabb a 
nagyobb vágószélességgel rendelkező önjáró 
fűnyíró használata. A kisebb vágási szélességű és 
változtatható sebességű fűnyíró viszont jobban 
manőverezhető, ha a pázsiton sok keskeny átjáró 
és körülnyírandó akadály található.

FŰGYŰJTÉS VAGY MULCSOZÁS
Ha rendezett fűnyírást szeretne elérni és össze szeretné gyűjteni a 
levágott füvet, akkor egy fűgyűjtővel felszerelt fűnyírót ajánlunk Önnek. A 
BioClip® (mulcsozás) funkcióval ellátott fűnyírók viszont egészségesebb 
pázsitot eredményeznek, anélkül, hogy trágyáznia kellene a füvet vagy 
ürítenie a fűgyűjtőt, feltéve, ha elég gyakran nyírja a füvet.

ÖSSZKERÉK MEGHAJTÁS –  
A BONYOLULT TERÜLETEK SEM 
JELENTENEK PROBLÉMÁT
Az AWD modelleket úgy terveztük, hogy a legnagyobb kihívást jelentő és 
legmegerőltetőbb kertekben is helytálljanak. Az intuitív fordulatszám 
szabályozásnak és az összkerék-meghajtásnak köszönhetően a meredek 
lejtők és a ritkábban nyírt területek sem okoznak problémát. A gyors vágási 
sebesség, a széles vágóasztal és az, hogy 3 vágási mód közül választhat, 
csak néhány azon jellemzők közül, amelyektől más lesz a kertje.

OLAJ ÉS BENZIN
A Husqvarna AWD modellekhez a teljesen szintetikus motorolajat ajánljuk. 
Hihetetlenül stabil mind nagyon magas, mind pedig alacsony 
hőmérsékleten. Az alkilát benzint kifejezetten a Husqvarna 4-ütemű 
motorokhoz fejlesztettük ki. Tökéletes égést eredményeznek minimális 
károsanyag-kibocsátással.
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HUSQVARNA LB 448S
Robosztus fűnyíró gyakori használatra. Alumínium 
ötvözetű fűnyíróház a maximális tartósság 
érdekében. Oldalra állítható fogantyú a 
kényelmesebb irányítás érdekében.

Honda GCVx 145. BioClip®. Vágási szélesség  
48 cm. Vágási magasság 30-60 cm. Önjáró. 
Egysebességes.

967 86 33-01

HUSQVARNA LC 356V 
Nagyobb méretű kertekhez ajánljuk. Tartós, 
hegesztett acél fűnyíróházzal és könnyen 
indítható, felülszelepelt (OHC) motorral felszerelt 
fűnyíró.

Honda GCVx170. Fűgyűjtés/BioClip®/ Oldalsó 
fűkidobás. Vágási szélesség 56 cm. Vágási 
magasság 38-108 mm. AutoWalk™ 2.

961 41 02-12

HUSQVARNA LC 356 AWD
Csúcskategóriás, összkerék-meghajtású 
berendezés. Ideális nagyméretű, lejtős kertekhez 
és magasabb fűhöz. Innovatív AutoWalk™ 2 
meghajtó rendszer.

Honda GCVx170. Fűgyűjtés/BioClip®/ Oldalsó 
fűkidobás. Vágási szélesség 56 cm. Vágási 
magasság 38-108 mm. Összkerék-meghajtás 
és AutoWalk™ 2.

961 41 02-20

HUSQVARNA LB 548S e
Szilárd és robosztus fűnyíró közepes méretű 
pázsitokhoz nagyteljesítményű motorral, tartós 
vágóasztallal és kényelmes, oldalra állítható 
fogantyúval.

Honda GCVx170. BioClip®. Vágási szélesség  
48 cm. Vágási magasság 30-60 mm. Önjáró. 
Egysebességes.

967 86 32-01

HUSQVARNA GX 560
A légpárnás fűnyíró minden előnyével és a 
hatékony benzinmotor kényelmével rendelkező 
gép. Házkörüli és fél-professzionális használatra 
ajánljuk.

Honda GCV160. Tolókar szöge 45o. Vágási 
szélesség 50,5 cm. Vágási magasság 10-30 mm. 
Légpárnás modell.

964 00 06-01

HUSQVARNA LC 551SP
Nagy teljesítményű, megbízható, kompakt fűnyíró, 
amely szakembereknek és kerttulajdonosoknak 
egyaránt ideális. Professzionális szintű motorral 
és nagyméretű üzemanyagtartállyal.

Kawasaki FJ180KAI. Fűgyűjtés/ BioClip®/Hátsó 
fűkidobás. Vágási szélesség 51 cm. Vágási 
magasság 26-74 mm. Önjáró. Egysebességes.

967 34 32-01

HUSQVARNA LB 553S e / LB 553S 
Kemény, professzionális munkához ajánljuk. 
Nagyszerű ergonómia jellemzi. Még nedves 
időben is kiváló nyírást biztosít. Az LB 553Se 
különösen könnyen beindítható.

Honda GCVx170. BioClip®. Vágási szélesség  
53 cm. Vágási magasság 27-65 mm. Önjáró. 
Egysebességes.

LB 553Se, 967 86 25-01

LB 553S, 967 86 30-01

HUSQVARNA LC 451V
Nagy teljesítményű, megbízható, kompakt fűnyíró, 
amely ideális választás professzionális 
felhasználók és kerttulajdonosok számára 
egyaránt. Jó ergonómia és robosztus meghajtás 
jellemzi.

Briggs & Stratton 750e DOV Series. Fűgyűjtés/
BioClip®/Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség  
51 cm. Vágási magasság 26-74 mm. Önjáró. 
Változtatható menetsebesség.

967 09 95-01

HUSQVARNA LC 451S
Nagy teljesítményű, megbízható, kompakt fűnyíró, 
amely ideális választás professzionális 
felhasználók és kerttulajdonosok számára 
egyaránt. Jó ergonómia és robosztus meghajtás 
jellemzi.

Briggs & Stratton 750e DOV Series. Fűgyűjtés/
BioClip®/Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség  
51 cm. Vágási magasság 26-74 mm. Önjáró. 
Egysebességes.

967 34 31-01

HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V
Nagy kapacitású fűgyűjtős fűnyíró változtatható 
menetsebességgel. Az LC 353VI InStart™ 
funkcióval rendelkezik a könnyű indítás és 
leállítás érdekében.

Briggs & Stratton 675EXI/650EXI. Fűgyűjtés/
BioClip®/ Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség  
53 cm. Vágási magasság 25-75 mm. Kompozit 
fűnyíróház. InStart™ (LC 353VI). Önjáró. 
Változtatható menetsebesség.

LC 353VI, 967 06 95-01

LC 353V, 967 06 94-01

HUSQVARNA LC 551VBP
Változtatható menetsebesség, oldalsó lökhárító, 
késfékező kuplung jellemzi ezt a nagy teljesít-
ményű fűgyűjtős fűnyírót, amely számos hasznos 
jellemzővel rendelkezik, mely évekig biztosítja a 
hatékony fűnyírást.

Kawasaki FJ180KAI. Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó 
fűkidobás. Vágási szélesség 51 cm. Vágási 
magasság 26-74 mm. Késfékező kuplung. 
Önjáró. Változtatható menetsebesség.

967 09 96-01

FŰNYÍRÓK

300-AS SOROZAT
Egy sokoldalú fűnyíró család 
különböző méretű pázsitokhoz és 
felhasználói stílusokhoz. Sokféle 
funkcióval felszerelt fűnyírók a 
jobb eredmény és a könnyebb 
használat érdekében. Valamennyi 
gép a Husqvarna megszokott 
minőségét és teljesítményét 
nyújtja.

500-AS SOROZAT
Olyan professzionális 
felhasználóknak ajánljuk, akik egy 
nagy teherbírású, megbízható 
berendezésre vágynak. A 
professzionális sebességváltó és 
kiváló motor teljesítmény 
tartósságot és jó eredményeket 
biztosít. Kiváló ergonómia 
jellemzi, például a kényelmesen 
működtethető karok megkönnyítik 
a hosszú műszakokat.

400-AS SOROZAT
Olyan kerttulajdonosoknak 
ajánljuk, akik szeretnék 
kihasználni egy professzionális 
gép megbízhatóságát gyakori 
használatra. A Pro-Grade 
sebességváltó és a motorok 
kiváló teljesítményt és eredményt 
nyújtanak. Jó ergonómia és 
állítható fogantyú jellemzi.

TÖLTSE LE A 
HUSQVARNA CONNECT 

APPLIKÁCIÓT!
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HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Ezt a fűnyírót olyan felhasználók számára 
ajánljuk, akik első osztályú teljesítményt 
szeretnének változtatható menetsebesség, 
állítható és lehajtható fogantyú és könnyedén 
beállítható vágási magasság mellett. Az LC 347VI 
modell InStart™ funkcióval rendelkezik a 
könnyebb indítás és leállítás érdekében.

Briggs & Stratton 675EXI/650EXI. Fűgyűjtés/
BioClip®/Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség 47 
cm. Vágási magasság 20-75 mm. Kompozit 
fűnyíróház. InStart™ (LC 347VI). Önjáró. 
Változtatható menetsebesség.

LC 347VI, 967 06 92-01

LC 347V, 967 06 89-01

HUSQVARNA LB 348SI
Erőteljes, önjáró fűnyíró acél alvázzal nagy 
mulcsozási teljesítményhez. Ergonómikus 
kialakítású fogantyúk és InStart™ funkció  
a könnyebb indítás és leállítás érdekében.

Briggs & Stratton 675EXI. BioClip®/Oldalsó 
fűkidobás. Vágási szélesség 48 cm. Vágási 
magasság 25-70 mm. InStart™. Önjáró. 
Egysebességes.

967 65 65-01

ÚJ

200-AS SOROZAT
A 47 és 53 cm széles fűnyíró-
házzal rendelkező 200-as 
sorozat ideális ház körüli 
használatra. Ezek a fűnyírók 
rendkívül könnyűek és a praktikus 
kezelőelemeknek és a könnyen 
elérhető működtető karoknak 
köszönhetően könnyen használ-
hatók. Az állítható fogantyú 
megkönnyíti a szállítást és  
a tárolást.

HUSQVARNA LC 253S
Önjáró, fűgyűjtős fűnyíró felhasználóbarát 
tulajdonságokkal, kompozit fűnyíróházzal és  
nagy vágószélességgel.

Briggs & Stratton 650EXI. Fűgyűjtés/BioClip®/
Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség 53 cm. Vágási 
magasság 20-75 mm. Önjáró. Egysebességes.

967 06 93-01

HUSQVARNA LC 247iX
Hatékony fűnyírásra alkalmas, minimális 
karbantartást igénylő akkumulátoros fűnyíró. 
Bluetooth-kapcsolat. A BLi akkumulátorok 
számára kialakított dupla férőhely hosszabb 
üzemidőt biztosít.

Akár 45 perc üzemidő* a pázsit állapotától 
függően. Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó fűkidobás. 
Vágási szélesség 47 cm. Vágási magasság 
20-75 mm. Tologatós.

967 86 22-01

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC 247SP/ LC 247S / LC 247
Olyan kerttulajdonosok számára ajánljuk, akik 
professzionális eredményeket és könnyű 
használatot szeretnének. Könnyű indítást 
biztosító automatikus szivatóval és tartós, 
kompozit fűnyíróházzal rendelkezik.

Briggs & Stratton 575EX/450e/450e. Fűgyűjtés/
BioClip®/Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség 47 
cm. Vágási magasság 20-75 mm. Önjáró, 
egysebességes / tologatós (LC 247).

LC 247SP, 967 34 54-01

LC 247S, 967 34 53-01

LC 247, 967 34 52-01

HUSQVARNA LB 253S / LB 248S
Erőteljes, önjáró fűnyíró széles acél fűnyíróházzal 
nagy mulcsozási teljesítményhez. Ergonómikus 
kialakítású fogantyúk a kényelmes használat 
érdekében.

Briggs & Stratton 650EXI. BioClip®/Oldalsó 
fűkidobás. Vágási szélesség 53/48 cm. Vágási 
magasság 25-70 mm. Önjáró. Egysebességes.

LB 253S, 967 65 64-01

LB 248S, 967 65-63-01

HUSQVARNA LB 246PI 
Rendkívül könnyű tologatós fűnyíró tartós 
kompozit fűnyíróházzal nagy mulcsozási 
teljesítményhez. Ergonómikus kialakítású 
fogantyúk és InStart™ funkció a könnyebb  
indítás és leállítás érdekében.

Briggs & Stratton 575iS. BioClip®. Vágási 
szélesség 46 cm. Vágási magasság 35-70 mm. 
InStart™. Tologatós.

967 66 61-01

* Dupla BLi200 akkumulátor vagy egy BLi300 akkumulátor használata esetén.

FŰNYÍRÓK

HUSQVARNA LC 353iVX
Önjáró akkumulátoros fűnyíró digitális sebesség-
szabályozással és praktikus kezelőszervekkel a 
kényelmes és hatékony fűnyíráshoz. Minimális 
karbantartást igényel. Bluetooth-kapcsolat. A 
BLi akkumulátorok számára kialakított dupla 
férőhely hosszabb üzemidőt biztosít.

Akár 35 perc üzemidő* a pázsit állapotától 
függően. Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó fűkidobás. 
Vágási szélesség 53 cm. Vágási magasság 
20-75 mm. Önjáró. Változtatható 
menetsebesség.

967 86 20-01 

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC 347iVX
Önjáró akkumulátoros fűnyíró digitális sebesség-
szabályozással. Kényelmes, hatékony fűnyírásra 
alkalmas és minimális karbantartást igényel. 
Bluetooth-kapcsolat. A BLi akkumulátorok 
számára kialakított dupla férőhely hosszabb 
üzemidőt biztosít.

Akár 40 perc üzemidő* a pázsit állapotától 
függően. Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó fűkidobás. 
Vágási szélesség 47 cm. Vágási magasság 
20-75 mm. Önjáró. Változtatható 
menetsebesség.

967 86 23-01

Akkumulátor és töltő nélkül
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100-AS SOROZAT
A Husqvarna 100-as sorozatában 
fűnyírók széles választékát 
kínáljuk. Vannak közöttük 
akkumulátoros és benzines 
fűnyírók egyaránt, akár a nagy 
teljesítmény, akár a kis súly, a jó 
manőverezhetőség vagy egyéb 
más tulajdonság legyen is a döntő 
szempont. Bármelyik termékünket 
is választja, Husqvarna minőséget 
kap.

KÉZI FŰNYÍRÓK
Kézi fűnyíróink rendkívül jól 
használhatók kisebb pázsitokhoz, 
nem túl gyakori nyíráshoz. Nincs 
károsanyag-kibocsátás és 
csendesek – jó hír a szomszé-
doknak. Akár magasabb fű 
nyírására is alkalmasak.

HUSQVARNA LC 141i
Kényelmes, akkumulátoros fűnyíró házkörüli 
munkákhoz. Nem kell az üzemanyaggal és a 
kábelekkel bajlódnia. Könnyen indítható. Kiváló 
irányíthatóság a kompakt fűnyíróháznak 
köszönhetően.

Akár 65 perc üzemidő* a pázsit állapotától 
függően. Fűgyűjtés/Hátsó fűkidobás. Vágási 
szélesség 41 cm. Vágási magasság 25-75 mm. 
Tologatós.

967 62 84-01

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC 141iV
Önjáró fűnyíró változtatható menetsebességgel 
házkörüli munkákhoz. Akkumulátoros gép – nem 
kell az üzemanyaggal és a kábelekkel bajlódnia. 
Kiváló irányíthatóság a kompakt fűnyíróháznak 
köszönhetően.

Akár 60 perc üzemidő* a pázsit állapotától 
függően. Fűgyűjtés/Hátsó fűkidobás. Vágási 
szélesség 41 cm. Vágási magasság 25-75 mm. 
Önjáró. Változtatható menetsebesség.

967 09 92-01

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 540 / 64 / 54

A Husqvarna kézi fűnyírói könnyen kezelhetők, 
tartósak és kiváló vágási eredményt nyújtanak. 
Fűgyűjtő tartozékként rendelhető hozzá.

Vágási szélesség 40 cm. Vágási magasság 
12-55 (64) / 12-38 mm. Vágási magasság 
fokozatmentesen állítható (64) / 4 fokozatban 
állítható. 9,1/8,7/8,6 kg.

540, 964 94 40-01

64, 964 95 40-03

54, 964 91 40-52 

HUSQVARNA LB 155S
Robosztus, nagy kapacitású fűnyíró, amely az 
első kerékhajtásnak és a nagyméretű hátsó 
kerekeknek köszönhetően könnyen használható. 
A fogantyú lehajtható, amely megkönnyíti a 
szállítást és a tárolást.

Briggs & Stratton 650EXI Series. Mulcsozás/
Oldalsó fűkidobás. Vágási szélesség 55 cm. 
Vágási magasság 33-89 mm. Önjáró, 
Egysebességes.

961 21 00-37

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Könnyen használható fűnyíró kisebb kertekhez. 
Robosztus acél fűnyíróház, puha fogantyú és 
központi vágási magasság beállítás.

Briggs & Stratton 450e Series. Fűgyűjtés/Hátsó 
fűkidobás. Vágási szélesség 40 cm. Vágási 
magasság 25-75 mm. Önjáró. Egysebességes. 
Tologatós.

LC 140S, 967 63 68-01

LC 140, 967 63 67-01

HUSQVARNA LC 153
Tologatós fűnyíró széles, robosztus acél 
fűnyíróházzal, nagyméretű hátsó kerekekkel  
a könnyű manőverezhetőség érdekében. Extra 
nagyméretű fűgyűjtővel.

Briggs & Stratton 625e. Fűgyűjtés/BioClip®. 
Vágási szélesség 53 cm. Vágási magasság 
32-87 mm. Tologatós.

961 31 00-37

HUSQVARNA LC 141C
Kényelmes fűnyíró házkörüli használatra. 
Elektromos – nincs szükség folyékony 
üzemanyagra. Könnyen indítható. A kompakt 
fűnyíróháznak köszönhetően rendkívül jól 
irányítható.

Elektromos. 1800 W. Fűgyűjtés/Hátsó fűkidobás. 
Vágási szélesség 41 cm. Vágási magasság 
25-75 mm. Tologatós.

967 09 93-01

HUSQVARNA LB 146P
Nagyon könnyű tologatós fűnyíró tartós, kompozit 
fűnyíróházzal nagy mulcsozási teljesítményhez. 
Ergonómikus kialakítású fogantyúk a kényel-
mesebb használat érdekében.

Briggs & Stratton 500e. BioClip®. Vágási 
szélesség 46 cm. Vágási magasság 35-70 mm. 
Tologatós.

967 65 62-01

FŰNYÍRÓK

ÚJ

HUSQVARNA LB 146i
Kényelmes, akkumulátoros fűnyíró egyszerű 
kezelőelemekkel, házkörüli használatra. Könnyen 
indítható. A kompozit fűnyíróháznak 
köszönhetően jól irányítható.

Akár 60 perc üzemidő* a pázsit állapotától 
függően. BioClip®. Vágási szélesség 46 cm. 
Vágási magasság 35-70 mm. Tologatós.

967 86 21-01

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA DBS51
Egy robosztus gép, amelyet magas fűhöz és kisebb 
bozótok irtásához terveztünk. A tervezéskor a 
megbízhatóságot, az irányíthatóságot és az ergo-
nómiát tartottuk szem előtt, hogy a felhasználó a 
lehető legjobb körülmények között dolgozhasson. 
Komoly nyírási és tisztítási teljesítmény, valamint 
egyszerűen használható központi vágási magas-
ság állítás a fogantyúról. Önjáró, nagyméretű hátsó 
kerekekkel a jó tapadás és az önbeálló első kere-
kekkel az optimális irányíthatóság érdekében.

Munkaszélesség 51 cm. Munkamagasság 
60-120 mm. Súlya 58,5 kg.

967 63 72-01

* Egy BLi300 akkumulátor használata esetén.



97FŰNYÍRÓK

ÚJ ÚJ

HUSQVARNA S138i 
Egy megbízható és könnyű, dupla akkumulátorral 
működtetett, kábel nélküli fűnyíró és gyepszellőz-
tető. A kompakt kialakításnak és a lehajtható 
fogantyúnak köszönhetően könnyen szállítható 
és tárolható.

Akár 60 perc üzemidő* a pázsit állapotától 
függően. Vágási szélesség 37,5 cm. 
Munkamagasság -10 mm - +5 mm. Tologatós.

967 92 22-01

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA S138C 
Egy megbízható és könnyű, elektromos fűnyíró és 
gyepszellőztető. A kompakt kialakításnak és a 
lehajtható fogantyúnak köszönhetően könnyen 
szállítható és tárolható.

Vágási szélesség 37,5 cm. Munkamagasság -10 
mm - +5 mm. Tologatós.

967 92 23-01

HUSQVARNA S500 PRO 

Egy robosztus gyepszellőztető kemény munkák-
hoz. A szabadon mozgó lengőkések az erőteljes 
motorral hatékonyan távolítják el a gyep 
bemohásodott, összetapadt részeit. A kompakt 
kivitelnek és az összehajtható tolókarnak 
köszönhetően tárolása és szállítása egyszerű.

Briggs & Stratton 950 Series. Munkaszélesség 
50 cm. Munkamélység -0,5 cm. Súlya 65 kg. 
Tologatós.

967 63 73-01

GYEPSZELLŐZTETŐK
Erőteljes és kompakt gyepszellőz-
tetőink tervezésekor a felhasz-
nálói előnyöket állítottuk közép-
pontba. Az olyan funkciók, mint 
egyszerű kezelőelemek, fűgyűj-
tési opció, valamint a szellőztetés 
és a gereblye funkciók kiváló 
segítséget nyújtanak Önnek az 
elő- illetve utószezonban.
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ALAPOSABB 
TISZTÍTÁS
KEVESEBB VÍZZEL

A házban és a ház körül végzett valamennyi tisztítás során a természet adta víznek 
pótolhatatlan értéke van. A Husqvarna nagynyomású mosóberendezéseivel 
felfedezheti, hogy a víz mosási teljesítménye nehezen múlható felül, ha az okos 
mérnöki megoldásokkal és tervezéssel párosul. Az édesvízzel mindig takarékosan kell 
bánni, és a szokásos kerti tömlőkkel összehasonlítva a Husqvarna nagynyomású 
mosóberendezései 80 %-kal kevesebb vízzel végzik el a feladatot.

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK
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AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

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

HATÉKONY MUNKA
A szórópisztoly ergonomikus kialakítású. A szabadon elforduló 
toldások megakadályozzák az extra hosszú, rugalmas, 
nagynyomású tömlő összegabalyodását. A vízkapcsoló kar 
működtetésével a motor automatikusan beindul, illetve leáll.

KÉNYELMES SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
A kompakt kialakítás, a nagyméretű kerekek és a hordozó-
fogantyú segítéségével a gép könnyen szállítható a kertben.  
A szórópisztoly, a tömlő és a kábel kényelmesen elhelyezhetők 
a gépen. 

SOKOLDALÚSÁG
A Husqvarna nagynyomású mosóberendezések használhatók 
felülettisztításra, kefés fejjel, habfúvókával és számos egyéb 
elérhető kiegészítővel, amely megkönnyíti a tisztítási munkát. 

ROBOSZTUS KONSTRUKCIÓ
Valamennyi Husqvarna nagynyomású mosóberendezés  
kiváló minőségű alkatrészekből készült a hosszú élettartam 
érdekében. A nagyobb modellek felszereltségéhez 
hozzátartozik az indukciós motor, a sárgaréz szivattyúfej  
és az acél erősítésű tömlő.

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

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK
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A vízkapcsoló kar tökéletesen 
illeszkedik az ujjaihoz. Ennek 
köszönhetően kevesebb erőfeszítéssel 
és kényelmesebben működtethető  
a berendezés, különösen hosszú ideig 
tartó használat során.

Extra hosszú tömlő, hogy 
messzebbre elérjen és 
hatékonyan dolgozhasson.

Fém szivattyú a fokozott 
megbízhatóság és a hosszú 

élettartam érdekében.

Alumínium hordfogantyú

A hosszú fúvókafej segíti, 
hogy kényelmes 
testhelyzetben dolgozhasson.

Hose reel for convenient  
and efficient storage of hose 

with easy roll-up

Alumínium  
teleszkópos nyél

Az indukciós motor egyesíti 
a kiváló teljesítményt  

és a tartósságot.

A kábel a készülék 
oldalán tárolható, ami 
megkönnyíti a szállítást 
és megakadályozza, 
hogy a kábel 
összegabalyodjon.

A készülékhez 
tartozik két fúvóka 

és egy habfúvó.

A vízkapcsoló kar 
elengedésekor a motor 
automatikusan leáll.

Szórópisztoly dupla elforduló funkcióval. A tömlő, a 
fúvóka és a szerelvények gyorscsatlakozóval 
csatlakoztathatók a maximális hatékonyság és 
kényelem érdekében.

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK

TARTOZÉKOK
1. SC 400 FELÜLETTISZTÍTÓ

590 65 78-01

2. SC 300 FELÜLETTISZTÍTÓ

590 65 79-01

3. FS 300 HABFÚVÓ 

590 66 04-01

4. FORGÓKEFE KÉSZLET 

590 66 06-01

5. JÁRMŰTISZTÍTÓ KÉSZLET 

590 66 07-01

6. CSATORNATISZTÍTÓ TÖMLŐ

590 66 10-01, 15 m

KŐ- ÉS FATISZTÍTÓ 

590 66 12-01

JÁRMŰTISZTITÍTÓ ÉS VIASZOLÓ

590 66 13-01

HAJLÍTOTT FÚVÓKAFEJ 

590 66 11-01

SZÍVÓTÖMLŐ 

590 65 97-01

VISSZAFOLYÁS GÁTLÓ 

590 65 95-01

VÍZSZŰRŐ

590 65 93-01

TEXTIL ERŐSÍTÉSŰ HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 

590 66 08-01, 8 m

ACÉL ERŐSÍTÉSŰ HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 

590 66 09-01, 10 m

VÍZSZÍVÓ FEJ 

590 66 05-01

O-GYŰRŰ TÖMÍTÉS KÉSZLET

591 10 64-01

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.



101

400-AS SOROZAT
Rendkívül nagyméretű, minden 
extra funkcióval ellátott nagy-
nyomású mosóberendezések, 
amelyek a legjobb teljesítményt 
és a leghosszabb élettartamot 
biztosítják. A legnehezebb 
tisztítási feladatokhoz készültek, 
mint például lakóautókhoz és más 
nagyméretű járművekhez, hom-
lokzatokhoz és lakóparkokban 
elvégzendő munkákhoz.  
A nyomásszabályozás lehetővé 
teszi az optimális beállítást és  
a minimális vízfogyasztást.  
A berendezéshez tartozik két 
fúvóka.

300-AS SOROZAT
A robosztus, hosszú élettartamú 
nagynyomású mosóberende-
zések nagy teljesítményű 
sorozata, amelyet kiváló 
eredményekre terveztünk nehéz 
munkákhoz, például közepes 
méretű járművek és kőfalak 
tisztításához. A nagyméretű 
kerekek és a teleszkópos 
alumínium nyél megkönnyítik  
a szállítást. A berendezéshez 
tartozik két fúvóka és egy 
habfúvó.

200-AS SOROZAT
Robosztus és céltudatos 
kialakítású sokoldalú, nagy-
nyomású mosóberendezések, 
amelyek ideálisan használhatók  
a legtöbb tisztítási munkához  
a házban és a ház körül. Az 
elforduló fúvókialakítás és a 
gyorscsatlakozó megkönnyítik  
a használatot. A berendezéshez 
tartozik két fúvóka és egy 
habfúvó. 

100-AS SOROZAT
Nagynyomású mosóberen-
dezések, amelyeket alapvető 
tisztítási feladatokhoz terveztünk, 
mint például teraszok és kerti 
bútorok tisztításához. A beren-
dezésen tárolható tartozékok, a 
tömlődob és a kábeltartó haté-
konnyá teszik a használatot.  
A berendezéshez tartozik két 
fúvóka és egy habfúvó.

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK

HUSQVARNA PW 360
Egy valóban nagyteljesítményű nagynyomású 
mosóberendezés extra hosszú, acéllal 
megerősített, nagynyomású tömlővel. A 
kényelmes Low Force markolat és az indukciós 
motor még megbízhatóbb teljesítményt tesz 
lehetővé. A hosszú fúvókafej fokozza a 
hatékonyságot.

Max. nyomás 160 bar. Vízáramlás 410-500 l/h. 
2300 W. Tömlő hossza 10 m.

967 67 78-01

HUSQVARNA PW 235R
Robosztus, sokoldalú nagynyomású mosó-
berendezés. A beépített nyomásszabályozóval 
üzemeltetés közben is kényelmesen beállíthatja 
a kívánt nyomást. Az alumínium szivattyú hosszú 
élettartamot biztosít.

Max. nyomás 135 bar. Vízáramlás 350-520 l/h. 
1800 W. Tömlő hossza 8 m.

967 67 75-01

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

Max. nyomás 125 bar. Vízáramlás 320-460 l/h. 
1500 W. Tömlő hossza 7 m.

967 67 64-01

HUSQVARNA PW 460
Extra nagyméretű nagynyomású mosóberen-
dezés kerámia bevonatú dugattyúkkal ellátott 
sárgaréz szivattyúfejjel a kiemelkedő tartósság 
és a hosszantartó teljesítmény érdekében. Belső 
mosószertartály elülső szabályozóval.

Max. nyomás 160 bar. Vízáramlás 570-650 l/h. 
3300 W. Tömlő hossza 15 m.

967 67 80-01

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

Max. nyomás 150 bar. Vízáramlás 420-500 l/h. 
2100 W. Tömlő hossza 9 m.

967 67 77-01

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

Max. nyomás 135 bar. Vízáramlás 350-520 l/h. 
1800 W. Tömlő hossza 8 m.

967 67 74-01

HUSQVARNA PW 450
Extra nagyméretű nagynyomású mosóberen-
dezés sárgaréz szivattyúfejjel a hosszan tartó, 
kimagasló teljesítmény érdekében. Belső 
mosószertartály elülső szabályozóval.

Max. nyomás 150 bar. Vízáramlás 540-610 l/h. 
2900 W. Tömlő hossza 13 m.

967 67 79-01

HUSQVARNA PW 345C
Nehéz munkákra tervezett nagynyomású mosó-
berendezés. A gyorskioldós kábeltároló és a gyors 
tömlőcsatlakozó segítségével gyorsabban 
üzembe helyezhető.

Max. nyomás 145 bar. Vízáramlás 420-550 l/h. 
2400 W. Tömlő hossza 8 m.

967 67 76-01
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ALAPOS 
TISZTÍTÁS 
ÚJRA ÉS ÚJRA

A Husqvarna száraz és nedves használatra alkalmas porszívóit úgy terveztük, hogy a kiváló 
teljesítmény és tartósság mellett a berendezések szinte bármilyen szennyeződéssel, porral,  
kifolyással, törmelékkel stb. megbirkózzanak. A kiváló teljesítmény, praktikus kezelőelemek, 
sokoldalúság (a számos tartozéknak köszönhetően), intelligens tárolás és a könnyű szállíthatóság 
lehetővé teszik, hogy a gépek készen álljanak a mindennapi használathoz, valamint a speciális 
alkalmazásokra, például elektromos szerszámokkal együtt történő használatra.

PORSZÍVÓK
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AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

MOSHATÓ PET SZŰRŐBETÉT
A szűrőt extra hosszú élettartamra terveztük, ami csökkenti 
Önnek a karbantartási költségeket. Ugyanaz a szűrő 
használható a nedves és száraz tisztításhoz is és gondoskodik 
a hatékony szűrésről. 

FOGANTYÚVAL ELLÁTOTT TARTÁLY
A tartályra szerelt fogantyú megkönnyíti a tartály ürítését. A 
fedél eltávolítása után a fogantyúnál fogva emelje ki a tartályt 
és ürítse ki a tartalmát.

GYAPJÚ PORZSÁK
A tartós és intelligens gyűjtőzsák fokozott szűrést biztosít és 
minimálisra csökkenti a por kiszűrődését a takarítás során. A 
takarítást így könnyebbé és hatékonyabbá teszi. 

KIFÚVÁSI FUNKCIÓ
A szívótömlő a kifúvó nyíláshoz is csatlakoztatható, és így a 
készülék fúvó berendezésként is üzemeltethető, ami igen 
hasznos szűk rések, szerszámok, levelek és egyéb törmelékek 
eltisztításához.

TARTOZÉK TÁROLÓ
Valamennyi tartozék, mint például a tömlő, a kábel és a 
fúvókák saját tároló hellyel rendelkeznek a berendezésen.  
A tárolás így kevesebb helyet foglal el és kisebb az esélye 
annak, hogy bármi elveszne.

KÖNNYEN MOZGATHATÓ
A nagy és erős kerekeken a berendezés stabilan áll a földön 
és a 360 fokban forduló bolygókerekeknek köszönhetően a 
berendezés minden irányban kiválóan mozgatható. 

PORSZÍVÓK
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GYORS ÉS EGYSZERŰ SZŰRŐ 
TISZTÍTÁS
A félautomata szűrő tisztító rendszer hozzásegíti egy 
hatékonyan működő, tiszta szűrőhöz, csupán egy 
gombnyomás segítségével. Ha lezárja a bemeneti 
szívónyílást, hogy a tartályban vákuumot hozzon létre, majd 
megnyomja a szűrőtisztító gombot, azzal hatékonyan 
aktivál egy fordított levegő impulzust, amely kifújja  
a szűrőbetétből a rárakódott szennyeződést.

AUTOMATIKUS KI/BE 
KAPCSOLÁS SZÜKSÉG 
ESETÉN
A 325-ös modellen található egy start/stop funkcióval 
ellátott dugaszoló aljzat, mely segít megőrizni a 
környezet tisztaságát, amikor olyan elektromos 
szerszámokkal dolgozik, melyeknek használata során 
por és piszok keletkezik. Az automata start/stop 
funkció bekapcsolja a porszívót, amikor egy csat-
lakoztatott elektromos szerszámot használ. Az 
elektromos szerszám kikapcsolása után a porszívó 
még 5 másodpercig működik, hogy a maradék port a 
szívócsőből teljesen kiürítse.

Praktikus tárolóhely a 
szívótömlő, a kábel és a 
fúvókák számára,

Csatlakoztassa a tömlőt  
a kifúvó nyíláshoz és így  
fúvó berendezésként is 
használhatja a gépet. 

A stabil kerekeknek és  
a 360 fokban forduló 
bolygókerekeknek 
köszönhetően a 
berendezés könnyen 
mozgatható.

Könnyű és tartós alumínium 
szívócsövek.

Automatikus start/stop funkcióval 
ellátott dugaszoló aljzat az 
elektromos kézi szerszámokkal 
együtt történő kényelmes 
használathoz.

A fordulatszám 
szabályozó segítségével 
a szívás erősségét az 
elvégezni kívánt 
munkának megfelelően 
állíthatja be.

A félautomata 
szűrőtisztítás 
hosszabb 
üzemidőt biztosít.

SZÜKSÉGES TARTOZÉKOK  
A BERENDEZÉSSEL EGYÜTT
A 220 és 325 típusú porszívók tartozékai  
a következők: egy tartós szívótömlő és 
csőfogantyú, alumínium szívócsövek, egy 
300 mm-es univerzális szívófej nedves és 
száraz padlóhoz, egy 115 mm-es 
univerzális szívófej kárpitozott részekhez 
és egy 300 mm-es réstisztító fúvóka.  
A 325 típusú porszívóhoz tartozik egy 
adapter is a szívótömlő elektromos szer-
számhoz történő csatlakoztatásához.

PORSZÍVÓK
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300-AS SOROZAT
Ideális igényesebb használathoz olyan 
környezetben, ahol sok por és szennyeződés 
keletkezhet. Kiválóan alkalmas elektromos kézi 
szerszámok használatával párhuzamosan  
a praktikus start/stop funkcióval. A fordulatszám 
szabályozásnak köszönhetően optimalizálja  
a szívás erősségét.

200-AS SOROZAT
A mindennapi használatra és alapvető tisztítási 
munkákhoz kifejlesztett 200-as sorozat 
robosztus, kényelmesen kezelhető és könnyen 
szállítható berendezéseket tartalmaz. Ideális 
garázsokban vagy otthoni felújítások során 
történő tisztításokhoz.

HUSQVARNA WDC 325L
Egy 25 literes tartállyal rendelkező kompakt, tartós, kiváló 
teljesítményű, nedves-száraz porszívó alapvető tisztítási 
feladatokhoz és igényesebb munkákhoz egyaránt. Erős és 
megbízható kiváló szívóteljesítmény, egyszerű kezelőelemek, 
mosható PET szűrő, praktikus tárolás, start/stop funkció és 
fordulatszám szabályozás.  Porosztály ”L”.

1200 W. 25 literes tartály. Szívócső hossza 3,5 m.

967 90 81-01

HUSQVARNA WDC 220 
Egy 20 literes, kiváló teljesítményű, tartós, nedves-száraz 
porszívó alapvető tisztítási munkákhoz. Erős és megbízható 
szívóteljesítmény, egyszerű kezelőelemek, mosható PET szűrő 
és praktikus tárolás.

1000 W. 20 literes tartály. Szívócső hossza 2,5 m.

967 90 79-01

PORSZÍVÓKÚJ

ÚJ

TARTOZÉKOK

1. GYAPJÚ PORZSÁK
Az új géphez egy gyapjú gyűjtőzsák tartozik.  
A gyapjú porzsákok ötös kiszerelésben után-
rendelhetők tartozékként.

594 96 60-01

2. PET SZŰRŐ
A mosható PET szűrő az új gépnek tartozéka.  
Pót PET szűrők is rendelhetők.

594 96 59-01

3. AUTÓ/KEFE KÉSZLET
Egy három tartozékból álló készlet a sokoldalúbb 
felhasználás érdekében: kerek kefe, porszívó kefe 
és lapos szívófej.

594 96 61-01

4. ÁLLÍTHATÓ PADLÓTISZTÍTÓ
A praktikus padlótisztító, a duó üzemmódnak 
köszönhetően, ideális padló és szőnyeg 
tisztítására.

594 96 62-01

5. UNIVERZÁLIS NEDVES-SZÁRAZ 
PADLÓTISZTÍTÓ
Tartalék standard 300 mm-es padlótisztító  
(a WDC 325L és a WDC 220 modelleknek 
tartozéka).

594 96 66-01

6. SZÍVÓ ADAPTER
Az adapter lehetővé teszi az elektromos 
szerszámok és egyéb szívófejek csatlakoztatását 
(alternatív munkapozícióhoz). Vegye le egysze-
rűen a szívócső fogantyúját és csatlakoztassa az 
adaptert. Az adapter a WDC 325L modell 
tartozéka. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a WDC 
220 modellnél nincs automata start/stop funkció.

595 01 42-01

7. ROZSDAMENTES TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ
A rozsdamentes teleszkópos szívócső extra 
tartósságot és rugalmasságot biztosít a 
nehezebb feladatokhoz.

594 96 71-01
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A nehéz körülmények közötti munkákra tervezett Husqvarna motoros kapákat úgy 
gyártottuk, hogy megfeleljenek a sok évig tartó intenzív használatnak. A kényelmes 
fogantyúrendszernek és a megfelelően csoportosított vezérlőelemeknek köszönhetően 
könnyű velük dolgozni és az óramutató járásával ellentétes irányba forgó rotációs 
rendszernek köszönhetően könnyen és hatékonyan feltörik a talajt.

MOTOROS KAPÁK

TALAJLAZÍTÁS
PILLANATOK 
ALATT
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MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNY
A nagyteljesítményű motorok nagy terhelés alatt is megbízható 
teljesítményt nyújtanak kevés károsanyag-kibocsátással.

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
A tartós és zsírzó gombbal felszerelt, levehető meghajtóház 
sok éven át megbízható működést és könnyű karbantartást 
garantál.

KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS
Az ergonómikus kialakítású és puha markolatú fogantyú, 
valamint a könnyen elérhető kezelőszervek kényelmes 
munkavégzést biztosítanak.

MÉLYMŰVELÉS VAGY A FELSŐ TALAJRÉTEG 
LAZÍTÁSA
Egyes modelleknél a kapatagok az óramutató járásával 
ellentétes irányba forognak és megerőltető körülmények 
között is simán feltörik a talajt. Ennek köszönhetően a motoros 
kapák egyaránt képesek a kemény talaj mélyművelésére és az 
ágyások talajelőkészítésére is. 

HOSSZÚ ÉLETTARTAMRA TERVEZVE
A motoros kapák valamennyi alkatrésze kiváló minőségű és 
szigorú ellenőrzésen esnek át az optimális tartósság 
biztosítása érdekében.

SOKOLDALÚ
A tartozékok széles választékának köszönhetően a legtöbb 
motoros kapa sok egyéb feladatra is használható.

MOTOROS KAPÁK

AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK
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ELÜLSŐ KAPATAGGAL RENDELKEZŐ 
MOTOROS KAPÁK CÉLORIENTÁLT,  
KÖNNYEN MANŐVEREZHETŐ TALAJLAZÍTÓK
Jól használhatók kisebb felületek vagy kertek, valamint tagolt, 
szűk helyekkel rendelkező kertek talajának előkészítésére. A 
sokoldalú kerti feladatokkal az elülső kapatagos motoros kapa 
könnyen megbirkózik. A kiegészítők segítségével gereblyézhet, 
szélezhet, fellazíthatja a talajt, barázdát vághat és szánthat is. 
Munkaszélesség 24-90 cm. Művelési mélység: 15-30 cm.

HÁTSÓ KAPATAGGAL RENDELKEZŐ 
MOTOROS KAPÁK NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 
TERVEZETT, LEGYŰGÖZŐ TELJESÍTMÉNYŰ 
TALAJLAZÍTÓK
Nagyobb és nyitottabb területeken a hátsó kapatagos 
talajlazítók biztosítják a megfelelő teljesítményt az 
összetömörödött talaj hatékony feltöréséhez. Az ergonómikus 
konstrukciónak köszönhetően kezelésük kényelmes. Az 
ellensúly növeli a kerekek tapadását, ami biztonságosabb és 
stabilabb működést eredményez. Munkaszélesség 43-53 cm. 
Művelési mélység: 15-18 cm.

Összecsukható és minden 
irányban állítható fogantyú

Védőtárcsa

Felhajtható 
szállítókerék

A kapatagok kiképzése
nehéz körülmények között

is sima működést biztosít.

Ellensúly

Az óramutató járásával ellentétes 
irányban forgó kapatagok

Nyílbordázatú (Chevron) hajtott kerekek  
az optimális tapadás érdekében

3-fokozatú sebességváltó kar

Egy előremeneti és egy hátrameneti 
sebességfokozat a könnyű használat 

érdekében.

Ergonómikus kialakítású fogantyú kényelmes, puha 
markolattal és könnyen elérhető kezelőszervekkel.

Kisebb felületek

Sokoldalúság

Könnyű használat

Nagyobb területek

Kényelmes használat

Hosszabb munkanapok

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

MOHAGEREBLYE
Tegye szebbé a gyepet úgy, hogy a moha-
gereblye tartozék segítségével felszedi a 
mohát. A TF 120 és T300RH modellekre 
szerelhető.

T300RH, 967 99 16-15

TF120, 967 99 18-15

SZÉLEZŐ
A szélező adapterrel szélezési munkákat 
végezhet el a motoros kapával. Gyorsabban és 
kisebb erőfeszítéssel hozhat létre éles 
határokat. A T300RH modellre szerelhető.

967 99 16-30

TALAJLAZÍTÓ
Fellazítja a talajt, hogy a levegő, a víz és a táp-
anyag behatolhasson. A T300RH modellre 
szerelhető.

967 99 16-25 

GYOMLÁLÓ
E különleges fejlesztésű adapter segítségével 
hatékonyan gyomlálhatja ki az ágyásokat.  
A T300RH modellre szerelhető.

967 99 16-02

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.
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NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ
Összetömörödött talajon és 
pázsiton való használatra 
tervezett gépek. Ezek a hajtott 
kerekekkel és az óramutató 
járásával ellentétes irányban  
forgó kapatagokkal rendelkező 
berendezések nagyon 
hatékonyan törik fel a talajt.

KÖNNYEBB 
TEREPRENDEZÉSHEZ
Ezek a gépek könnyebb 
tereprendezési munkákhoz 
ajánlottak, mint például 
virágágyások és veteményesek 
előkészítéséhez. A kapatagok 
hajtják előre. Ezek a modellek 
szűkebb helyeken ideálisak és 
kerti munkák számára különféle 
tartozékokkal is felszerelhetők. 

MOTOROS KAPÁK

HUSQVARNA TR 530

A legnagyobb motoros kapánk kerttulajdonosok 
és gazdálkodók számára. Kiválóan teljesít össze-
tömörödött talajon és régen telepített pázsiton. 
Az óramutató járásával ellentétes irányban forgó 
kapatagok és nagyméretű kerekek jellemzik.

Kohler CH 270. Láncos/mechanikus erőátvitel. 
Munkaszélesség 53 cm.  
Művelési mélység ≈ 16,5 cm.

960 91 00-33

HUSQVARNA TF 536

Robosztus és erőteljes elülső kapataggal 
rendelkező motoros kapa. A könnyen indítható 
motor ideális száraz, poros környezetben. Egy 
előremeneti és egy hátrameneti 
sebességfokozattal.

Honda GP 160. Láncos/mechanikus erőátvitel. 
Munkaszélesség 90 cm.  
Művelési mélység ≈ 30 cm.

967 32 99-01

HUSQVARNA TR 430 DUAL

Kerttulajdonosok és gazdálkodók számára. A két 
irányban forgó kapatagok lehetővé teszik mind az 
óramutató járásával ellentétes irányba forgó kapa- 
tagokkal végzett mély talajművelést, mind pedig 
az óramutató járásával megyegyező irányban 
forgó kapatagokkal végzett talajlazítást.

Kohler Courage. Láncos/mechanikus erőátvitel. 
Munkaszélesség: 43 cm.  
Művelési mélység ≈ 16,5 cm.

960 91 00-34

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO

Sokoldalú motoros kapa kerti munkákhoz. Kis 
súlyának köszönhetően könnyen kezelhető és 
szállítható. Erőteljes csigakerék meghajtás.

Honda GX25. Csigakerék meghajtás/mechanikus 
erőátvitel. Munkaszélesség 24 cm.  
Művelési mélység ≈ 15 cm.

967 33 01-01

 

HUSQVARNA TR 430

Erőteljes hátsó kapatagos talajlazító gép kert-
tulajdonosok és gazdálkodók számára. Ideális 
összetömörödött talajra és régen telepített pázsi-
tokhoz. Az óramutató járásával ellentétes irányban 
forgó kapatagok és nagyméretű kerekek jellemzik.

Kohler Courage. Láncos/mechanikus erőátvitel. 
Munkaszélesség: 43 cm.  
Művelési mélység ≈ 16,5 cm.

960 91 00-32

HUSQVARNA TF 435P / TF 435
Nagyteljesítményű elülső kapataggal rendelkező 
motoros kapa megbízható és könnyen indítható 
motorral. Egy előremeneti és egy hátrameneti 
sebességfokozattal. Állítható fogantyú a kényel-
mes irányíthatóság érdekében. A TF 435P modell-
nél a tengelykapcsoló pneumatikusan kapcsolható.

Honda GP 160. Láncos/pneumatikus/ Láncos/
mechanikus erőátvitel. Munkaszélesség 80 cm. 
Művelési mélység ≈ 30 cm.

TF 435P. 967 10 13-01

TF 435. 967 10 12-01

HUSQVARNA TF 325 
Megbízható motoros kapa, minden fontos 
funkcióval. Megbízható motor és hátrameneti 
sebességfokozat a könnyebb üzemeltetés 
érdekében. Állítható fogantyúval és 
védőtárcsákkal.

Briggs & Stratton CR750. Láncos/mechanikus 
erőátvitel. Munkaszélesség 60 cm.  
Művelési mélység ≈ 30 cm.

967 10 10-01

HUSQVARNA TF 225 
Egyszerű, praktikus, könnyen manőverezhető 
motoros kapa. Csendes és könnyen indítható 
motor. Állítható fogantyúval és védőtárcsákkal.

Rato R180 motor. Láncos/mechanikus erőátvitel. 
Munkaszélesség 60 cm.  
Művelési mélység ≈ 25 cm.

967 10 09-01

HUSQVARNA TF 120 
Egyszerű, praktikus, könnyen manőverezhető 
motoros kapa kerttulajdonosok részére. 
Tartozékként rendelhető hozzá mohagereblye. 
Összecsukható fogantyú és szállítókerék.

Rato R100 motor. Láncos/mechanikus erőátvitel. 
Munkaszélesség 46 cm.  
Művelési mélység ≈ 15 cm.

967 10 08-01

HUSQVARNA TF 335 
Erőteljes motorral felszerelt könnyen 
manőverezhető motoros kapa. Két előremeneti és 
egy hátrameneti sebességfokozattal a könnyű 
üzemeltetés érdekében. Állítható fogantyúval és 
védőtárcsákkal.

Briggs & Stratton CR950. Láncos/mechanikus 
erőátvitel. Munkaszélesség 80 cm.  
Művelési mélység ≈ 30 cm.

967 10 11-01

1. BURGONYABETAKARÍTÓ EKE
Ezzel az eszközzel könnyedén kiszedhető a 
burgonya a földből.

TF 536, 579 48 75-01

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

2. TÖLTŐGETŐEKE FÉM KEREKEKKEL
Tartozék, amely bakhátat készít, és ezzel 
megvédi a burgonyát a gyomtól és a napfénytől. 
A TF 536, TF 435, TF 435P, TF 335, TF 325 és TF 
225 modellekre szerelhető.

966 54 52-01

3. EKE GUMI KEREKEKKEL ÉS PÓTSÚLYOKKAL
Teljes eke és kerék készlet, amelynek segít-
ségével átforgatható a talaj, sorok alakíthatók ki, 
és betemethető a gyom.

TF 536, 967 99 57-06

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

4. GUMI KEREKEK
Ezzel a kerék készlettel a motoros kapa 
2-kerekes traktorrá alakítható át.

TF 536, 579 48 73-01

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

5. HÓTOLÓ
Széles, robosztus hótoló lap udvarok, kocsibeállók 
és egyéb területek tisztításához. A TF 536, TF 
435 és TF 435P modellekre szerelhető.

581 82 99-01
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Függetlenül attól, hogy mekkora teljesítményre van szüksége, a csúcsminőségű 
Husqvarna hómaró elvégzi a munkát. A 100-as, 200-as és 300-as sorozatokat tartalmazó 
új választékunkban biztosan megtalálja az Ön számára leginkább megfelelő teljesítményű 
berendezést. A 100-as sorozat egyfokozatú rendszert használ, amellyel mérsékelt 
mennyiségű, frissen esett havat lehet eltakarítani, míg a 200-as és a 300-as sorozat 
kétfokozatú rendszert alkalmaz, amely a mélyebb, tömörebb hóval is megbirkózik.

HÓMARÓK

NAGY 
TELJESÍTMÉNY
HIDEG IDŐBEN IS
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KIVÁLÓ MANŐVEREZŐKÉPESSÉG
A kényelmes, karral vezérelhető szervokormány lehetővé teszi 
a kerekek/lánctalpak egymástól független működését 180°-os 
fordulat esetén is.

OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY  
MINDEN IDŐBEN
Hidrosztatikus erőátvitel – a kezelőpanelről karral vezérelhető, 
változtatható előre-/hátramenet javítja a manőverező képes-
séget és változó munkakörülmények között is optimális 
teljesítményt nyújt.

HOSSZABB MUNKANAPOK
A fényes LED fényszórók segítségével kora reggel és késő 
este is takaríthatja a havat.

SOKOLDALÚ HASZNÁLHATÓSÁG
Különféle alkalmazásokra gyártunk hómarókat. Az egyfokozatú 
rendszerrel rendelkező gépek kiválóak például a gyalogutak 
számára, míg a kétfokozatú rendszerrel rendelkezők 
hatékonyan segítenek megtisztítani nagyobb területeket is a 
hótól.

HÓMARÓK

AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK
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KÉTFOKOZATÚ RENDSZER   
HATÉKONY HÓELTAKARÍTÁS  
ELSŐ OSZTÁLYÚ EREDMÉNNYEL
A kétfokozatú rendszer segítségével nagy mennyiségű 
hó is hatékonyan takarítható el. A havat egy szállítócsiga 
viszi be a házba, ahonnan egy lapátkerék távolítja el egy 
kidobónyíláson keresztül. Ez a legjobb megoldás a 
nagyobb terek és közterületek számára.

EGYFOKOZATÚ RENDSZER   
KOMPAKT ÉS KÖNNYEN 
HASZNÁLHATÓ
Közvetlenül a talajjal érintkező többrétegű, 
megerősített szállítócsiga élek nagyon hatékonyan 
tisztítják el a havat. Kiváló megoldás kocsibejárók, 
személybejárók és kerti utak tisztítására.

LED fényszóró

                               
Elektromos indító

Gyorskioldós 
összehajtható 
fogantyúnyél

Dual LED lámpa

Távolról állítható kidobónyílás

Könnyen hozzáférhető 
üzemanyag tartály

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

Állítható terelőlap

Szervokormány

Elektromos indító – csak csatlakoztassa 
a gépet egy dugaszoló aljzathoz és 
egyszerűen egy gombnyomással indítsa 
be a motort

Fűthető fogantyúk

Karral szabályozható terelőlap

Nagyobb területek

Kényelmes használat

Hosszabb munkanapok

Kisméretű, szűk területek

Könnyű használat

Hosszabb munkanapok

HÓMARÓK

MAXIMÁLIS KÉNYELEMRE ÉS 
HASZNÁLHATÓSÁGRA TERVEZVE
A fogantyúkat és a kezelőszerveket a maximális kényelmet és használ-
hatóságot szem előtt tartva terveztük meg, ami zökkenőmentes és 
hatékony hóeltakarítást tesz lehetővé.

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

Hurokfogantyú

Nagy teherbírású ékszíj rendszer

Szállítócsiga támasz

Fogantyú magasság állítás



113

NAGYOBB TERÜLETEKHEZ
Az ST 300-as sorozatot olyan 
ingatlantulajdonosok számára 
fejlesztettük ki, akiknek nagy 
kapacitású, robosztus és tartós 
gépre van szükségük, amely nagy 
területekről és akár egyenetlen 
talajon is képes a nedves vagy 
jeges havat könnyen eltakarítani.

JÁRDÁKHOZ
Az ST 100-as sorozatot olyan 
ingatlantulajdonosok számára 
fejlesztettük ki, akiknek egy 
kompakt, könnyen használható  
és hatékony hómaróra van 
szükségük ahhoz, hogy a friss 
havat eltakarítsák a kocsi-
beállókról és a járdákról.

KOCSIBEÁLLÓKHOZ
Az ST 200-as sorozatot olyan 
ingatlantulajdonosok számára 
fejlesztettük ki, akiknek nagy 
hóeltakarítási kapacitásra van 
szükségük. Ezt a kétfokozatú 
rendszerrel működő gépcsaládot 
ajánljuk nagyméretű kocsibeállók 
és gyalogutak mindenfajta hótól 
való megtiszítására.

HUSQVARNA ST 230P
Olyan ingatlantulajdonosok számára ideális ez a 
hómaró, akiknek mindenfajta havat kell 
eltakarítaniuk nagyméretű kocsibeállókról és 
gyalogutakról. Szervokormány és extra 
nagyméretű kerekek a könnyű használat 
érdekében.

Husqvarna motor. Dörzstárcsás erőátvitel. 
Munkaszélesség 76 cm. Szervokormány.

961 91 00-90

HUSQVARNA ST 151
Kompakt, könnyen használható hómaró 
ingatlantulajdonosok számára. Alkalmankénti 
használatra 5-20 cm mély friss hó 
eltakarításához a kocsibeállókról és járdákról. 
Kíméletes a felületekhez.

Husqvarna motor. Csigakerékhajtás.  
Munkaszélesség 53 cm. Távolról forgatható 
kidobónyílás. LED fényszórók.

961 81 00-14

HUSQVARNA ST 227P
Ideális hómaró olyan ingatlantulajdonosok 
számára, akiknek mindenfajta havat kell 
eltakarítaniuk nagyméretű kocsibeállókról és 
gyalogutakról. Szervokormány és extra 
nagyméretű kerekek a könnyű használat 
érdekében.

Husqvarna motor. Dörzstárcsás erőátvitel. 
Munkaszélesség 68 cm. Szervokormány.

961 91 00-88

HUSQVARNA ST 131
Alkalmi használatra szánt hómaró 5-20 cm mély 
friss hó eltakarításához a kocsibeállókról és 
gyalogutakról. Az ST 131 kompakt, kíméletes a 
felületekhez és könnyen indítható.

Husqvarna motor. Csigakerékhajtás. 
Munkaszélesség 53 cm. 

961 81 00-13

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

Husqvarna motor. Dörzstárcsás erőátvitel. 
Munkaszélesség 61 cm.

961 91 00-87

HÓMARÓK

A SZERVOKORMÁNY  
MEGKÖNNYÍTI A MANŐVEREZÉST
A szervokormány rendkívüli mértékben megkönnyíti a nagyobb hómarók 
irányítását. A munka hatékonyabb, szórakoztatóbb és kevésbé megerőltető. 
Ha a kocsibeálló vagy a gyalogút tisztításához gyakran kell fordulnia, akkor 
mindenképpen fontos, hogy hómarója ezzel a funkcióval is rendelkezzen.  
A szervokormány a Husqvarna ST 227P modellektől felfelé szériatartozék.

ÚJ ÚJ ÚJ

HUSQVARNA ST 327
Robosztus hómaró ingatlantulajdonosok számára. 
Kényelmesen megtisztítja a nagy területeket. 
Valamennyi hóviszonyhoz. Munkamélység 15-60 
cm.

Husqvarna motor. Hidrosztatikus erőátvitel. 
Munkaszélesség 69 cm. Szervokormány. Állítható 
magasságú fogantyú. Fűthető hurokfogantyú.

961 93 01-27

HUSQVARNA ST 330
Nagy teljesítményű hómaró ingatlantulajdonosok 
számára. Munkaszélessége 76 cm. Valamennyi 
hóviszonyhoz. Munkamélység 15-60 cm.

Husqvarna motor. Hidrosztatikus erőátvitel. 
Munkaszélesség 76 cm. Szervokormány. Állítható 
magasságú fogantyú. Fűthető hurokfogantyú.

961 93 01-28

HUSQVARNA ST 324
Ingatlantulajdonosok számára tervezett nagy 
teljesítményű hómaró. Munkaszélessége 61 cm.  
Kétfokozatú rendszer szervokormánnyal és 
nagyméretű kerekekkel.

Husqvarna motor. Hidrosztatikus erőátvitel. 
Munkaszélesség 61 cm. Szervokormány. Állítható 
magasságú fogantyú. Fűthető hurokfogantyú.

961 93 01-26
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MAXIMÁLIS VÉDELEM – 
TELJESÍTMÉNYSZINTTŐL 
FÜGGETLENÜL

VÉDŐFELSZERELÉSEK

RÉTEGES VÉDELEM
Korszerű védőruházatunk anyaga vékonyabb, 
ezáltal könnyebb is, ugyanakkor a védelmi szint 
nem csökken. Az anyag réteges kialakítását hosszú 
szálak képezik, amelyek beakadnak a láncba.

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

TECHNICAL EXTREME
EXTRÉM HASZNÁLATRA

TECHNICAL
TELJES MUNKAIDEJŰ 

HASZNÁLATRA
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A jó védőruhának ellen kell állnia a nehéz körülményeknek és biztosítania kell  
a kívánt védelmet. Ezért kizárólag kiváló minőségű anyagokat használunk. Az 
egyes munkák igénye más és más. Védőruháink tervezése során mindenfajta 
munkát figyelembe vettünk. Védőruháink széles skálája a tervezés és anyag-
választás terén a legújabb innovációkat kínálja és olyan szintű védelmet és 
kényelmet nyújt, amire szüksége van a munka elvégzéséhez.

VÉDŐFELSZERELÉSEK

A sötét részek jelzik a védőréteggel ellátott területeket.

VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOT TERÜLETEK
'A' modell 'C' modell

Eleje     Hátulja Eleje     Hátulja

VÉDELMI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS
A személyes védőfelszerelések besorolása attól függ, 
hogy mennyire tudja megállítani a különböző sebes-
ségű láncokat. 0. osztály (16 m/s), 1. osztály (20 m/s), 
2. osztály (24 m/s) és 3. osztály (28 m/s). A vizs-
gálatok és a jóváhagyás az európai (CE) és a nem-
zetközi (ISO) szabványoknak megfelelően történnek.

FUNCTIONAL
RÉSZMUNKAIDŐS 

HASZNÁLATRA

CLASSIC
ALKALMANKÉNTI 
HASZNÁLATRA



116 VÉDŐFELSZERELÉSEK

VÉDŐRUHÁZAT A MAXIMÁLIS 
TELJESÍTMÉNYÉRT
A Husqvarna Technical Extreme termékcsaládba a professzionális munkaruháink tartoznak. Azok 
számára fejlesztettük ki, akik könnyű, kényelmes, lélegző védőruházatot szeretnének viselni 
szélsőséges körülmények között. Az előre meghajlított térd- és könyökrészek, a karcsúsított 
fazon, a tartós, rugalmas anyag, a megerősített részek, valamint az intelligens, feladat-specifikus 
kialakítás mind az egész napos munkavégzés kényelmét szolgálják.

TECHNICAL EXTREME EXTRÉM HASZNÁLATRA
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TECH-KNEE TÉRVÉDŐ TECHNOLÓGIA 
KIEMELKEDŐ VÉDELEM ÉS 
MOZGÁSSZABADSÁG
HOZZÁADOTT VÉDŐRÉTEGEK A Tech-Knee kiváló vágásvédelmet biztosít a 
hosszú szálakból álló rétegeknek köszönhetően. Ezzel javul a biztonság, kü-
lönösen azokban a helyzetekben, amikor a nadrág szorosan a térdre feszül. 

ELŐRE MEGHAJLÍTOTT ANYAG  Az egész térdrészt, a vágásvédelemmel el-
látott résszel együtt, előre meghajlítottuk, hogy minden helyzetben tökéletesen 
illeszkedjen.

VÍZTASZÍTÓ  A térdrész bélése vízálló, a külső rétege pedig víztaszító anyag-
ból készült, hogy a vágásvédelemmel ellátott rétegek szárazon maradjanak. 
Így még nedves időben is hosszabb időn keresztül kényelmesen végezheti a 
munkáját.

KIVÁLÓ SZELLŐZÉS
A vállrésznél és a hát alsó részén található nyílá-
sok gondoskodnak a megfelelő szellőzésről. A 
hónaljnál és a nadrágszárak hátulján található 
cipzárakkal igény szerint biztosítható a szellőz-
tetés.

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS
A ruhákat tökéletesen testhez igazíthatja a 
csukló- és bokarésznél található tépőzárak 
segítségével, valamint a derékrésznél és a 
kabátok alsó szegélyében található rugalmas 
húzózsinórok használatával.

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

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

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

KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ ZSEBEK
A kabáton két zseb található a mellkason, egy az 
ujján és van egy kifejezetten elsősegélykészlet 
számára szolgáló zsebe is. A nadrágokon két 
zseb található elől, kettő hátul, valamint egy zseb 
a száron és egy cipzáras vonalzózseb.

ÚJKABÁT, TECHNICAL EXTREME

Hosszú munkavégzéshez tervezve,  
a legnagyobb kihívást jelentő munka-
környezetbe. A könnyű, lélegző anyagok  
és az előre meghajlított könyökrész 
gondoskodnak a szabad mozgásról, míg a 
mellrésznél és a hát alsó részén található 
szellőzőnyílások hatékonyan hűtenek 
munkavégzés közben. Jól látható anyagokból 
és fényvisszaverő csíkok felhasználásával 
készült.

Méret S-XXL. 582 33 10-xx

Női méret XS-M. 582 34 07-xx

VÉDŐNADRÁG, TECHNICAL EXTREME
Professzionális felhasználók számára 
tervezett prémium kategóriás védőruházat.  
Az okosan felhasznált fényvisszaverő anyagok, 
valamint a könnyű, rugalmas, megerősített 
szövetek (Cordura®) tartós védelmet 
nyújtanak az egész napos munkavégzés 
során. A modern karcsúsított fazon kiemelkedő 
kényelmet és mozgásszabadságot biztosít az 
állítható derékkal. Előre meghajlított térdrész 
(Husqvarna Tech-Knee technológia) és 
szellőzőnyílások.  Megfelel az EN 381 
szabványnak - 1. osztály (20 m/s). Méret 
XS-XXL.

582 34 08-xx

VÉDŐFELSZERELÉSEK

MEGHOSSZABBÍTOTT 
NADRÁGSZÁR
Három centiméterrel meghosszabbított 
nadrágszár a védelem és a kényelem 
érdekében, hogy mászásnál a nadrág 
biztosan takarja a bakancsot.

KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ 
ZSEBEK
Oldalsó zsebek fordított zipzárral a 
könnyű hozzáférés érdekében a 
heveder viselése során, valamint 
hurokkal ellátott combzsebek tárolás 
céljára.

ARBOR VÉDŐNADRÁG, TECHNICAL EXTREME   
A Technical Extreme védőnadrágot kifejezetten a fákon történő 
munkavégzéshez terveztük alpin favágók számára. Egyszerre biztonságos és 
kényelmes. Erős és könnyű. A kopásnak leginkább kitett területeken 
alkalmazott Dyneema®, Cordura® és Kevlar® erősítéseknek köszönhetően 
ellenáll az erős kopásnak. A kialakítás ötvözi a ’Technical Extreme’ leg-
fontosabb jellemzőit és az alpin favágók igényeit és alkalmazkodik a mászó 
felszerelésekhez. Méret: S-XL.

595 21 77-xx
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VÉDŐRUHÁZAT A PROFI 
TELJESÍTMÉNYÉRT
A Husqvarna Technical védőruháit úgy terveztük, hogy nap mint 
nap hatékonyan tudjon dolgozni. Az ergonómikus kivitellel 
egyesített modern stílus, a tartós, mégis könnyű és rugalmas 
anyagok, a megerősített területek, az előre meghajlított térd- és 
könyökrész mind ellenállóvá, tartóssá teszik a ruhákat, hogy Ön 
egész nap maximális teljesítményt tudjon nyújtani. Jól néz ki benne, 
de még jobban teljesít. 

VÉDŐNADRÁG, TECHNICAL ROBUST
Az erdőben végzett hosszú, kemény 
munkával töltött napokra terveztük. Egyszerű 
szabású, erős szövésű, az elülső részen 
Dyneema® anyaggal a fokozott tartósság 
érdekében és Aramide és Cordura® 
megerősítés a boka körül. Kullancs elleni 
védelem a bokánál. A hátsó stretch  anyag 
gondoskodik a kényelemről, hogy Ön minden 
műszakban még többet tudjon teljesíteni. 
Megfelel az EN 381 szabványnak - 1. osztály 
(20 m/s). Méret S-XXL.

582 33 44-xx

TECHNICAL ROBUST

MEGERŐSÍTÉS
Az elülső részen erős Dyneema® anyaggal 
megerősítve és Aramide és Cordura® megerősítés 
a boka körül.

TECHNICAL TELJES MUNKAIDEJŰ HASZNÁLATRA
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KIVÁLÓ SZELLŐZÉS
A vállrésznél és a hát alsó részén található 
szellőzőnyílások jó hűtést biztosítanak. A hónalj-
ban és a nadrágszárak hátsó részén található 
cipzárakkal igény szerint szabályozható a lég-
áramlat. 

ELŐRE MEGHAJLÍTOTT TÉRDRÉSZ
A nadrágok a térdrésznél előre meghajlítottak a 
szabad, mégis biztonságos mozgás érdekében.

MEGERŐSÍTÉS, AHOL SZÜKSÉGES
A térd-, könyök-, boka- és csuklórészeket 
megerősítettük, hogy bírják a terhelést és  
a ruházat tartósabb legyen.

KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ ZSEBEK
A kabát mellrészén két zseb található, valamint 
egy kifejezetten elsősegélykészlet számára szol-
gáló zseb. A nadrágokon két elülső és két far-
zseb található az oldalzseb és a dupla vonalzó-
zseb mellett. 

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

KÉNYELMESEN RUGALMAS
Ahol szükséges, a ruházat stretch anyagból 
készült, ami szabadabb mozgást, nagyobb 
biztonságot és kényelmet nyújt.

VÉDŐNADRÁG, TECHNICAL C

Fakitermelők számára terveztük, akik az egész 
napot kint töltik az erdőben. Modern, 
feladatorientált szabású, a nadrágszár elülső és 
hátsó oldalán vágásvédelemmel ellátott nadrág a 
biztonságos, kényelmes és hatékony munka-
végzés érdekében. Könnyű, négy irányban nyúló 
stretch anyag a kényelemért és az ergonómiáért. 
Előre meghajlított térdrész. Megfelel az EN 381 
szabványnak - 1. osztály (20 m/s). ’C’ modell. 
Méret: S–XXL

582 34 12-xx

VÉDŐNADRÁGOK, TECHNICAL
Mindennapos erdészeti munkavégzéshez 
ajánlott. Az Aramide és Cordura® megerősítések-
nek köszönhetően igen tartós. A könnyű, stretch 
anyagok és a testhez simuló szabás kényelmessé 
teszi. Az előre meghajlított térdrész, a szellőző 
zsebek és cipzárak minden időben segítik a 
hatékony munkavégzést. Megfelel az EN 381 
szabványnak - 1. osztály (20 m/s). Méret: S–XXL.

Csípő nadrág, 582 33 35-xx
+7 cm-es szárral is kapható (S–XL)
-5 cm-es szárral is kapható (S–XXL)

Kantáros nadrág, 582 33 36-xx
-7 cm-es szárral is kapható (S–XL)

KABÁT, TECHNICAL
Erős, mégis könnyű anyagok felhasználásával 
készült, szabása a feladatokhoz illeszkedik, 
ideális mindennapos erdészeti munkavégzéshez. 
A négy irányba nyúló műszálas stretch anyagnak 
köszönhetően kényelmes és ergonómikus. A váll-
résznél és a hát alsó részén található szellőző-
nyílások a komfortos munkavégzést szolgálják. 
Méret S-XXL.

582 33 21-xx

ARBOR KABÁT, TECHNICAL
Erős anyagok felhasználásával készült a 
mindennapos alpin favágási munkavégzésekhez, 
vágásvédelemmel ellátva. A két irányba nyúló 
műszálas stretch anyag szabása jól illeszkedik a 
testalkathoz. A könyök és a csukló közötti rész 
megerősített. Erős és tartós kivitelű, mégis 
kényelmes mozgást biztosit, még egész napos 
munkavégzés esetén is. Megfelel az EN381 
szabványnak - 1. osztály (20 m/s). Méret: S–XL.

582 33 22-xx

VENT KABÁT, TECHNICAL
Mindennapos, kevésbé hideg napokon végzett 
erdészeti munkákra terveztük. Eleje, válla és ujjai 
100 % mikropolar anyagból készültek, az oldalsó 
és a hátsó részen pedig 100 % kötött polar anyag 
gondoskodik a megfelelő szellőzésről. Méret 
S-XXL.

582 33 43-xx

MUNKAPÓLÓ, TECHNICAL

A könnyű, szellős, elöl cipzáras póló hosszított 
hátsó résszel és könnyen hozzáférhető cipzáras 
elülső zsebekkel ideális viselet a melegebb 
napokon. A nedvességet kivezeti a testről, és 
gyorsan szárad. Így hatékonyan hűt munka-
végzés közben is. A láthatósági póló bevizs-
gálása és jóváhagyása az EN ISO 20471 
szabvány alapján történt. 2. osztály.  
Méret: S–XXXL

Rövid ujjú. 501 71 59-xx

Hosszú ujjú. 501 72 03-xx

Rövid ujjú. fényvisszaverővel. 

501 72 05-xx

ÚJ

VÉDŐNADRÁG FÉNYVISSZAVERŐVEL, 
TECHNICAL
Olyan munkákhoz ajánljuk, ahol nagyobb látha-
tóságra van szükség, mint például közlekedési 
utak mentén. A négy irányba nyúló stretch anyag 
biztosítja a szabad, biztonságos és kényelmes 
mozgást. Az előre meghajlított, ergonómikusan 
kialakított nadrágszárak könnyed mozgást biz-
tosítanak. A fényvisszaverő csíkok jól 
láthatóságot és fokozott biztonságot nyújtanak, 
míg a megerő-sített térdrész és nadrágszár a 
tartósságot szol-gálják, ellenállnak a fokozott 
igénybevételnek. Megfelel az EN 381 
szabványnak - 1. osztály (20 m/s), és az EN ISO 
20471 szabványnak - 2. osztály. Méret: S-XXL

595 08 72-xx

KABÁT FÉNYVISSZAVARŐVEL, TECHNICAL
Erős, mégis könnyű anyagok felhasználásával 
készült, szabása biztosítja az ergonómikus 
munkavégzést. Ideális azokhoz a mindennapos 
erdészeti feladatokhoz, ahol a jól láthatóság 
fontos. Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak - 
3. osztály. Könnyű, műszálas stretch anyagból 
készült, elől két irányba, hátul négy irányba nyúló, 
a testalkathoz illeszkedő modell. Méret: S–XXL

582 34 11-xx
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VÉDŐRUHÁZAT A FUNKCIONÁLIS 
TELJESÍTMÉNYÉRT 
A Husqvarna Functional termékcsalád olyan védőruhákat tartalmaz, melyekben teljesen 
megbízhat az erdőben való munkavégzés során. Az erős, ellenálló anyagok, a hatékony 
szellőzés és a karcsúsított fazon mind-mind megkönnyíti a feladatok elvégzését. Ezekben  
a ruhákban szabadon és kényelmesen mozoghat, és teljes mértékben összpontosíthat  
a munkájára.

FUNCTIONAL RÉSZMUNKAIDŐS HASZNÁLATRA
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KIVÁLÓ SZELLŐZÉS
A vállrészen található nyílások jó szellőzést 
biztosítanak. A hónaljnál és a nadrágszárak 
hátulján található cipzárakkal igény szerint 
biztosítható a szellőztetés.

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

MEGERŐSÍTVE A KEMÉNY MUNKÁKHOZ
A könyök- és csuklórészek, valamint a nadrág-
szárak eleje Cordura® anyagból készült,  
a nadrág alját pedig megerősítettük, hogy 
kopásálló legyen.

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

HUSQVARNA AKTÍV TISZTÍTÓ
A védőruhákat rendszeres időközönként mosni 
kell hatékonyságuk megtartása érdekében. 
A Husqvarna aktív tisztító foszfátmentes és 
biológiailag lebomló tisztítószer, ezért 
környezetvédelmi szempontból megfelelőnek 
minősül. Használható fűrészláncok, kerti 
gépek, levegőszűrők stb. tisztítására is.

583 87 69-01

HUSQVARNA NADRÁGTARTÓK

Állítható hosszúságú, extra széles 
nadrágtartók.

Bőrpántos. 505 61 85-10

Erős fém kapcsos. 505 61 85-00

ING
Puha és kényelmes munkaing, amely szabad 
mozgást tesz lehetővé. Tetszetős Husqvarna 
színekben kapható és munkára vagy szabad-
időre is alkalmas. 100 % beavatott pamut. 
Méret S-XXL.

578 78 57-xx

FELSZERELÉSÉT 
TARTSA JÓ 
ÁLLAPOTBAN 
Rendszeresen ellenőrizze a védőruha 
épségét és tisztaságát, hogy az mindig 
ugyanolyan szintű védelmet nyújtson. 
Ez minden ruhaneműre vonatkozik, va-
lamint a kesztyűre és a sisakra is.  A 
megrongálódott felszerelést cserélje le. 
Mindig olvassa el a címkén/használati 
útmutatóban található tanácsokat, mi-
előtt használni kezdené termékeinket.

KABÁT, FUNCTIONAL
Könnyű viselet, kevésbé megterhelő erdei 
munkákhoz. Kiváló minőségű 100 % mikropolár 
anyagból készült, a csuklórésznél Cordura® 
megerősítéssel. Több helyen is állítható a 
tökéletes illeszkedés érdekében. Továbbá 
cipzáras szellőzőnyílások és fényvisszaverő 
csíkok is gondoskodnak még a kényelemről és  
a biztonságról. Méret: S-XXL.

582 33 14-xx

VÉDŐNADRÁG, FUNCTIONAL

Kiváló minőségű, tartós anyagokból készült, 
Cordura® megerősítéssel. Könnyű viselet kevésbé 
megterhelő erdei munkákhoz. A kiváló minőségű 
rögzítések gondoskodnak a megfelelő 
illeszkedésről, míg a biztonságért, a 
teljesítményért és a kényelemért a cipzáras 
szellőzőnyílások, a vonalzózseb, a fényvisszaverő 
csíkok és a térd- illetve bokarésznél levő 
megerősítések felelnek. Megfelel az EN 381 
szabványnak - 1. osztály (20 m/s). Méret 46-62.

Deréknadrág, 582 33 17-xx

Kantáros nadrág, 582 33 20-xx

VÉDŐNADRÁG, FUNCTIONAL CLASS 2
Fokozott vágásvédelemmel ellátott, mégis könnyű 
viselet a kevésbé megterhelő erdei munkákhoz. 
Kiváló minőségi anyagokból készült Cordura® 
megerősítésekkel. A kiváló minőségű rögzítések 
gondoskodnak a megfelelő illeszkedésről, míg a 
biztonságért, a teljesítményért és a kényelemért 
a cipzáras szellőzőnyílások, a vonalzózseb, a 
fényvisszaverő csíkok és a térdnél, a bokarésznél 
és a szárak alsó részénél levő megerősítések 
felelnek. Megfelel az EN 381 szabványnak -  
2. osztály (24 m/s). Méret 46-62.

582 33 19-xx
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VÉDELMET NYÚJTÓ RUHÁZAT  
A HUSQVARNA-TÓL
A Husqvarna Classic termékcsalád olyan védőruhákat tartalmaz, amelyek alkalmankénti kültéri 
munkavégzéshez tökéletes viseletet biztosítanak. A felhasználó központú tervezés a Husqvarna-
tól elvárt minőséget és megbízhatóságot nyújtja. A kiváló minőségű anyagok és a jó szabás  
a megbízható, jóváhagyott védelemmel és kényelmi funkciókkal gondoskodnak a magabiztos 
munkavégzésről.

CLASSIC ALKALMANKÉNTI HASZNÁLATRA
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MEGFELELŐ SZELLŐZÉS
A kabáton elől végigfutó cipzár és a hátsó szellő-
zőnyílások gondoskodnak a megfelelő szellőzés-
ről. A nadrágon a szárak hátsó részén található 
cipzáras szellőzőkkel állítható a levegő áramlása.

A VÉDELEM VÉDELME 
A vágásvédelmet nyújtó párnázat a fűrészpor 
ellen takarással van ellátva, hogy a hosszú 
szálakból álló rétegek védőképessége ne 
romoljon.

CIPZÁRAS ZSEBEK
A kabát elején két, könnyen elérhető cipzáras 
zseb és egy mellzseb található a személyes 
holmik tárolására.

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

MILYEN VÉDŐFELSZERELÉSRE  
VAN SZÜKSÉG A LÁNCFŰRÉSZ 
HASZNÁLATÁHOZ?
Soha ne használjon egy láncfűrészt védőnadrág, arcvédős sisak, fülvédő, 
védelemmel ellátott bakancs és védőkesztyű nélkül. E minimális szint felett 
azonban a Husqvarna javasolja fényvisszaverő csíkkal ellátott kabát 
viselését is. Minden esetben tudassa valakivel, hogy hol dolgozik, és 
várhatóan mikor végez a munkával. Továbbá legyen a közelben elsősegély 
készlet, valamint egy kommunikációs eszköz, síp vagy mobiltelefon, hogy 
szükség esetén segítséget tudjon hívni.

KABÁT, CLASSIC
Stílusos viselet alkalmankénti kültéri munkákhoz, 
például tűzifa aprításhoz. Kiváló minőségű 
poliészter/pamut anyagból készült, élénk 
narancsságra színű betétekkel és fényvisszaverő 
logóval, valamint két elülső és egy mellzsebbel, 
hogy kényelmesen és biztonságosan 
dolgozhasson. Méret S-XXL.

582 33 51-xx

KABÁT FÉNYVISSZAVERŐVEL, CLASSIC
Kényelmes viselet alkalmankénti használatra 
erdőben vagy kültéri munkákhoz közlekedési 
utak mellett. Kiváló minőségű poliészter/pamut 
anyagból készült, mellzsebbel ellátva. 
 A láthatóság az EN ISO 20471 szabványnak 
megfelelően tesztelve - 3. osztály (legmagasabb 
szint). Nem csak erdőben, de közutak mentén 
történő munkavégzéshez is használható.  
Méret S-XXXL.

582 33 70-xx

VÉDŐNADRÁGOK, CLASSIC
Megbízható védelem alkalmi láncfűrész 
használók számára tűzifa aprítás és egyéb kültéri 
munkák során. Erős poliészterből/pamutból 
készült. A vágásvédelmet nyújtó párnázat alját 
megerősítettük, hogy a bakancs koptatásának 
ellenálljon. Megfelel az EN 381 szabványnak -  
1. osztály (20 m/s). Méret 44-64.

Deréknadrág, 582 33 58-xx 
-5 cm-es szárral is kapható (44-64)

Kantáros nadrág, 582 33 64-xx

LÁBSZÁRVÉDŐ, CLASSIC
A gyorsan és egyszerűen fel- és levehető 
lábszárvédő az alkalmi láncfűrész használók 
számára nyújtja a Husqvarna-tól elvárt 
megbízható védelmet és kényelmet. Erős 
poliészterből/pamutból készült, hátul végigfutó 
cipzárral. A vágásvédelmet nyújtó párnázat alját 
megerősítettük, hogy a bakancs koptatásának 
ellenálljon. Megfelel az EN 381 szabványnak -  
1. osztály (20 m/s). Egy méret.

582 33 66-01

VÉDŐNADRÁG, CLASSIC ENTRY
Megbízható védőnadrág megfizethető áron tűzifa 
aprításhoz és egyéb, alkalmanként végzett kültéri 
munkákhoz. Elől két zseb és a szárak hátulján a 
cipzáras szellőzők gondoskodnak a kényelemről. 
Megfelel az EN 381 szabványnak - 1. osztály  
(20 m/s). Méret 44-58.

582 33 63-xx
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SZELLŐZÉS
A hónaljban elhelyezett cipzáras 
szellőzőnyílásokkal jobban 
szabályozható a testhőmérséklet.

VÉDŐANYAG
A nadrágszárak elején és oldalán 
víztaszító anyag található és párnázat 
véd például a szóródó kavics ellen.

KIFEJEZETTEN ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSI  
ÉS KERTI MUNKÁKRA TERVEZVE
A hosszú órákon át viselt heveder a fűkaszával vagy szegélyvágóval együtt különleges 
igényeket támaszt a ruházattal szemben, hogy kényelmes és funkcionális legyen. A praktikus 
részletek a megfelelő helyen, mint például párnázatok, cipzáras zsebek, éppolyan fontosak, 
mint a kényelmes bélés és varrások, szellőző cipzárak és tartós védelem a szóródó anyagokkal 
szemben.

KABÁT ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSHOZ, 
TECHNICAL
Kifejezetten hosszú ideig hevederrel végzett 
munkára tervezett kabát. Helykialakítás a váll-
részen elhelyezhető plusz bélés részére a váll 
terhelések enyhítésére. A zsebek könnyen 
elérhetők a heveder viselése közben is. A nagy 
igénybevételnek kitett felületek megerősítése 
növeli a tartósságot és az élettartamot. A hónalj-
ban elhelyezett szellőző cipzár és hátul a váll-
résznél található szellőzőnyílások kényelmes 
testhőmérsékletet biztosítanak. Ergonómikus, 
előre meghajlított könyökrész. Méret S-XXL.

580 68 82-xx

NADRÁG ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSHOZ, TECHNICAL
Kifejezetten hosszan tartó aljnövényzet tisztítási munkára 
tervezett nadrág. Helykialakítás a csípőt tehermentesítő 
extra bélés részére. Víztaszító anyag a nadrágszár elülső és 
oldalsó részén, párnázott védőrésszel a kavicsfelverődések 
ellen. A felületkezelt szövetről egyszerűen letörölhető a 
nedves fű. A nagy igénybevételnek kitett felületek meg-
erősítése növeli a tartósságot és az élettartamot. A nadrág-
szárakon hátul elhelyezett szellőző cipzárak kényelmes 
szinten tartják a testhőmérsékletet. Ergonomikus, előre 
meghajlított térdrész. Méret 46-60.

580 68 81-xx

MEGERŐSÍTETT VÁLLRÉSZ
A vállrésznél extra megerősítés található 
a tartósság érdekében, valamint 
helykialakítás a vállrészen elhelyezhető 
plusz bélések részére a váll 
terhelésének enyhítésére.
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ESŐKABÁT
Vízhatlan, rugalmas anyagból készült esőkabát 
lehegesztett varratokkal. Hálós betét gondos-
kodik a jó szellőzésről. A kabát tépőzáras kord-
bársony gallérral, különösen hosszú ujjakkal és 
esővíz elvezető, meghosszabbított hátrésszel 
rendelkezik. A mellzsebet és a hosszú elülső 
cipzárt patentekkel zárható borítás védi.  
Méret S-XL.

523 07 92-xx

ESŐNADRÁG
Vízhatlan, rugalmas anyagból készült esőnadrág 
lehegesztett varratokkal. A nadrágszárak végén 
cipzárral, ami megkönnyíti a nadrág viselését a 
csizma fölött.  A felső részen 10 cm széles hálós 
rész található, ami jó szellőzést biztosít. A dereka 
gumírozott és húzózsinóros. Méret S-XL.

523 08 05-xx

VÍZHATLAN UJJAS HÁTVÉDŐ
Hátvédő hosszú hátrésszel, lehegesztett 
varratokkal és elöl állítható patentos zárással.  
A hosszú ujjak kapcsokkal záródnak. A hosszú, 
vízhatlan hátrész gondoskodik az első 
elvezetéséről. Egy méret.

505 63 16-10

VÍZHATLAN NADRÁGVÉDŐ
Derékszíjhoz vagy szerszámövhöz erősíthető 
vízhatlan nadrágvédő. Három különböző hosszba 
állítható gombolással.

Egy méret.

505 63 26-10

SOFTSHELL DZSEKI
Szélálló és víztaszító softshell dzseki, amely 
kényelmes és rugalmas membrán anyagból 
készült, puha polár belső béléssel. A legkülön-
bözőbb időjárási körülmények között viselhető. 
Viselheti más ruhadarabok felett vagy önállóan is. 
A vállakon, a karok hátsó részén és az oldalán 
Cordura® megerősítéssel van kialakítva. Az előre 
meghajlított könyökrész még nagyobb kényelmet 
és mozgásszabadságot biztosít. Az alsó részen 
állítható, a csuklóknál tépőzáras rögzítés. Négy 
cipzáras zseb található az elején és kettő belül. 
Méret: S-XL

577 25 30-xx

TERMOMELLÉNY
A termomellény 100% víztaszító poliészterből 
készült polár béléssel. Dzseki vagy pulóver fölött 
viselje, hogy melegítse, de ne akadályozza a 
mozgásban. Elől négy cipzáras zseb található. A 
hátrész meghosszabbított, rugalmasan 
beállítható a deréknál és a hátrész alján. 
Szorosan záródó magas gallér. Méret: M-XXL

577 25 29-xx

EGYRÉTEGŰ ALSÓRUHA
100 % műszálas, kötött anyagból készült, 
közvetlenül a bőrrel érintkező ruhanemű. 
Speciális összetételének köszönhetően távol 
tartja a nedvességet a bőrtől, jól szellőzik, ezáltal 
egész nap kényelmes viseletet biztosít. Méret 
46-58.

Felsőrész, 544 96 41-xx

Alsórész, 544 96 42-xx

SZÁRAZON ÉS MELEGEN TARTJA ESŐS IDŐBEN IS
Szélálló és vízlepergető anyagból készült kényelmes, könnyű, jól kipróbált ruhák, melyek hideg, fagyos időben is 
melegen tartják. A meleg és rugalmas anyagból készült mikroszálas kabát különösen kényelmes viselet.

FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS
Valamennyi esőruhát úgy terveztük, 
hogy akadálytalanul lehessen bennük 
mozogni. A kabátok meghosszabbított 
hátrésszel rendelkeznek, így biztos 
védelmet nyújtanak az esővízzel 
szemben, bármilyen munkát is végez.

VÍZHATLAN
A rugalmas anyagból készült softshell 
ruhákban szárazon és kényelmesen 
végezheti a munkáját.

MIKROPOLÁR KABÁT/MELLÉNY
Kényelmes mikropolár ruházat 100 % műszálas 
polár és négy irányba nyúló stretch anyagból, 
mely a nedvességnek csupán 6 %-át szívja 
magába. Az elején teljes hosszában cipzáras,  
a mellen egy, az elején két cipzáras zseb 
található.

577 25 65-xx

577 25 66-xx



126

VÉDŐCSÍZMA, FUNCTIONAL 24
Védőcsizma, amely minden nap szárazon, 
biztonságban és munkára készen tartja a lábát. 
Jellemzői közé tartozik az acél orrbetét, vágás-
védelem, bokavédelem, bordázott sarokrész, 
valamint a csúszásmentesség. A talpra szege-
csek szerelhetők. A védőcsizma kifejlesztése és 
tesztelése a professzionális felhasználókkal 
szoros együttműködésben történt. Megfelel az EN 
17249:2013 szabványnak - 2. osztály (24 m/s).  
Méret: 37-47.

573 95 58-xx

VÉDŐBAKANCS, TECHNICAL
Kiváló minőségű vízhatlan bőr bakancs 
nylonszövet betéttel a kertben végzett hosszú 
munkanapokra vagy szabadidős programokhoz.  
A Sympatex membrán betét 100 %-osan vízhat-
lan. A bakancs orra külön gumivédelemmel van 
ellátva. Felhúzást segítő húzóhurok a saroknál és 
a nyelven. Méret 36-47.

575 35 47-xx

VÉDŐCSÍZMA, FUNCTIONAL 28
Kényelmes, kézzel készült, vágásvédelemmel 
ellátott védőcsizma a hosszú munkanapokra és 
mindenfajta időjárásra. Különlegesen meg-
erősített felsőrész, acél orrbetét és megerősítés  
a talp körül. A sarokkialakítás megkönnyíti  
a csizma fel- illetve levételét. Megfelel az EN 
17249:2013 szabványnak - 3. osztály (28 m/s). 
Méret 37-50.

573 95 59-xx

BŐRBAKANCS, CLASSIC 20
Robosztus, mégis könnyű és kényelmes bakancs, 
mikroszálas megerősítéssel és poliészter hálós 
béléssel. Vágásvédelem 20 m/s. Védő átfedés  
a hosszabb élettartam érdekében. A megerősített 
alsó részek és sarok melletti területek miatt 
lassabban kopik és stabilitást nyújt a bokának  
és a lábfejnek. A kivehető talpbélés mosható. 
Megfelel az EN 17249:2013 szabványnak - 3. 
osztály (20 m/s). Méret: 39-47

586 44 71-xx

BŐRBAKANCS, VÁGÁSVÉDELEMMEL, 
TECHNICAL 24
A jól megtervezett sarokkiképzés és tartós 
felsőrész a puha belső béléssel kényelmes 
viselet. A talp hideg körülmények között is kiváló 
tapadást biztosít. Sympatex® anyaga 100 %-ig 
vízálló, légáteresztő és kiváló minőségű. A boka 
körül, a saroknál és a felső részén párnázott, 
plusz acélbetétes orr. A bakancs alsó része extra 
gumivédelemmel van ellátva. Megfelel az EN 
17249:2013 szabványnak - 2. osztály (24 m/s). 
Méret 36-48.

578 78 56-xx

MUNKÁRA TERVEZVE
Puhább sarok és belső rész a hosszú 
munkanapok kényelme érdekében.

BIZTOS LÁBAKON
Az optimalizált tapadású, stabilabb talp 
megakadályozza a csúszást hideg 
időben.

TECHNICAL

FUNCTIONAL CLASSIC

VÉDŐCIPŐ A MAXIMÁLIS KÉNYELEM  
ÉS STABILITÁS ÉRDEKÉBEN
Annak érdekében, hogy megfeleljen a különféle kültéri munkák 
követelményeinek, a modern konstrukciójú, kiváló minőségű anyagokból 
készült védőcipők széles választékát kínáljuk Önnek. A jól megtervezett 
védőcipőink mögötti kutatás és fejlesztés alapja az erdőben, parkokban  
és kertekben dolgozó szakemberek tapasztalatai.

VÉDŐFELSZERELÉSEK

CIPŐÁPOLÓ BALZSAM
Megőrzi a bőrből készült cipő puhaságát, 
valamint víz- és portaszító réteget képez rajta. 
Gyapjúzsírt, méhviaszt, vazelint és nercolajat 
tartalmaz. 200 ml.

590 65 22-01
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KÖNNYŰ KESZTYŰ, CLASSIC 
Karcsúsított fazonú, kényelmes kesztyű. Vízálló 
kecskebőr tenyér és jersey szövet a kézfejen. 
Különféle munkákra alkalmas. Megfelel az EN 
388 szabványnak. Méret 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx

VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT KESZTYŰ, 
TECHNICAL
Rövid és szorosan illeszkedik a jobb 
mozgásszabadság érdekében. Vízálló kecskebőr 
tenyér jersey anyaggal és szürke habanyaggal 
összevarrva. A kézfejen réteges spandex szövet. 
Megfelel az EN 381-7 szabványnak - 1. 
védettségi szint (20 m/s) és az EN 388 
szabványnak. Méret: 8, 9, 10.

579 38 10-xx

VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT KESZTYŰ, 
FUNCTIONAL
Kényelmes, vízálló, dupla kecskebőr tenyérrel, 
rétegelt spandex anyaggal a kézfejen és neoprén 
csuklóval. Megfelel az EN 381-7 szabványnak - 
0. védettségi szint (16 m/s) és az EN 388 
szabványnak is. Méret 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx

KESZTYŰ, FUNCTIONAL
Kényelmes kesztyű hosszan tartó használatra. 
Vízálló, dupla kecskebőr tenyérrel, rétegelt 
spandex anyaggal a kézfejen és neoprén 
csuklóval. Megfelel az EN 388 szabványnak. 
Méret 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx

TÉLI KESZTYŰ, FUNCTIONAL
Meleg, kényelmes és vízálló kesztyű. Nagyon jól 
szellőző Hipora membránnal, Thinsulate 
szigeteléssel, valamint mikropolár béléssel.  
Méret 8, 10, 12.

579 38 03-xx

KESZTYŰ, CLASSIC
Tartós kesztyű egy méretben. Vízálló kecskebőr 
tenyér és spandex szövet a kézfejen. Gumírozott 
mandzsetta pamut megkötővel a tökéletes 
illeszkedés érdekében. Megfelel az EN 388 
szabványnak. Egy méret.

579 37 99-10

KÖNNYŰ KESZTYŰ, TECHNICAL
Feszes és kényelmes kesztyű kifordított 
kecskebőrből, és rendkívül puha matt velúrral. 
Rétegelt spandex szövet a kézfejen 
fényvisszaverő csíkokkal. Megfelel az EN 388 
szabványnak. Méret 8, 9, 10.

579 38 06-xx

KESZTYŰ, TECHNICAL
Rövid és szorosan illeszkedik a jobb 
mozgásszabadság érdekében. Vízálló kecskebőr 
tenyér jersey anyaggal és szürke habanyaggal 
összevarrva. A kézfejen réteges spandex szövet. 
Megfelel az EN 388 szabványnak. Méret 9, 10, 
12.

579 38 04-xx

HUSQVARNA SOCKS
Belső zokni, amely a hajszálcsövesség elvén 
felszívja és elvezeti a nedvességet.  
Méret 37-46.

505 61 60-xx

CIPŐ/CSIZMA SZÁRÍTÓ
Könnyű és gyors szárítást biztosít valamennyi 
lábbeli számára, anélkül, hogy a bőr kemény 
és merevvé válna. 1,1 méteres kábel, 4 + 4 
W/230 V. CE megfelelőségi nyilatkozattal 
rendelkezik. 

544 96 40-01

SZEGECSEK
Szegecsek hozzá tartozó kulccsal. 50 db.

587 25 81-01

CIPŐFŰZŐ

Cipőfűző bőrbakancsokhoz.

579 30 10-01.

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ 
VÉDŐKESZTYŰK
A legújabb védőkesztyűinket mindenfajta munkához ajánljuk. Kertész, 
erdész vagy alpin favágó? Ön dönti el, hogy mire van szüksége az 
elvégzendő munkához. A védőkesztyűink minden igényt kielégítenek.

KIVÁLÓ ANYAG
A kecskebőr jó védelmet nyújt a 
nedvesség ellen, mert természetes 
zsírt tartalmaz és így megerőltető 
munkákhoz is kiváló.

KÉNYELMES KIALAKÍTÁS
A védőkesztyűk kényelmesen 
rögzíthetők tépőzárral a biztonságos és 
tökéletes illeszkedés érdekében és a kéz 
alakját követő kényelmes varratokkal 
vannak megvarrva.

VÉDŐFELSZERELÉSEK

CLIMAYARN SOCKS
Kényelmes zokni Climayarn anyagból, amely 
hideg időben melegít, melegben pedig 
megakadályozza a túlmelegedést.  
Méret 37-48.

589 91 23-xx
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KÖNNYEN ÁLLÍTHATÓ
A Technical erdészsisak egykezes, 
görgős szorítóval van felszerelve, 
amely lehetővé teszi, hogy viselője 
könnyen és gyorsan beállíthassa egy 
kézzel is.

HŰS ÉS KÉNYELMES
A Technical erdészsisak 
szellőzőrendszere a nagy forróságban 
és a kemény munka közben is kényel-
mesen viselet, hűvösen tartja a fejét.

FEJE, SZEME ÉS FÜLE PROFESSZIONÁLIS 
VÉDELMET ÉRDEMEL
A Husqvarna alapos kutatásnak és technológiai termékfejlesztésnek vetette alá  
a legsérülékenyebb testrészek védelmét. A professzionális felhasználókkal való 
szoros és hosszan tartó együttműködés eredményeként az ergonómikus 
kialakítású fej-, szem és fülvédők kiváló kombinációját kínáljuk. És ha éppen olyan 
hangulatban van, hogy szívesen hallgatna zenét, fülvédőinkkel ezt is megteheti  
a beépített hangszóróknak köszönhetően.

ERDÉSZSISAK, FUNCTIONAL
Olyan erdészek számára készült, akik a biztonság és az optimális ergonómia legjobb 
kombinációját keresik a mindennapi munkában. Az UltraVision arcvédő csupán 20 % 
fényt nyel el, ami tisztább látást eredményez és egy 6 pontos rögzítéssel rendelkezik 
a kényelem és a kisebb nyomás érdekében. Az ergonómiailag optimálisan kialakított 
hallásvédő hosszabb távon is kényelmes viselet.

Narancssárga, 576 41 24-02

Fluoreszkáló Narancssárga, 576 41 24-01

ERDÉSZSISAK RÁDIÓVAL, FUNCTIONAL
A fenti Functional erdészsisak, a sisakra 
szerelhető FM-rádiós fülvédővel is 
megvásárolható.

581 04 07-01

ERDÉSZSISAK, CLASSIC
Teljesen felszerelt védősisak kisebb erdészeti és 
kerti munkákhoz. Hagyományos hatpontos 
műanyag pánttal és egy kézzel állítható csúszó 
szorítóval. A pánt mélysége is három fokozatban 
állítható a viselő igénye szerint. Ergonómikus 
kialakítású hallásvédő. A fémből készült hálós 
arcvédő jó védelmet és megfelelő látást biztosít.

Narancssárga, 580 75 43-01

TECHNICAL

CLASSIC

FUNCTIONAL

ERDÉSZSISAK, TECHNICAL
Robosztus, mégis könnyű sisak olyan intelligens megoldásokkal, amelyek csökkentik a súlyt, jobb 
illeszkedést tesznek lehetővé és még hosszú munkamenetek alatt is kellemes hőmérsékletet 
biztosítanak a fej számára. Továbbá jobb látóteret is biztosít, valamint beépítésre került a fejlámpa 
talp rögzítésére szolgáló nyílás is.

Fluoreszkáló narancssárga, 585 05 84-01
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SISAKLÁMPA ERDÉSZSISAKHOZ, TECHNICAL
Kompakt és könnyű konstrukció, amely nem zavarja az arcvédőt. Optimalizált sisakadapter. Kettős 
töltés. 230 V és USB csatlakozó. Nagyméretű ki/be kapcsoló gomb, mely kesztyű használata esetén is 
tökéletesen kezelhető. Növeli a láthatóságot munka közben és meghosszabbítja a munkanapot, amikor 
korán sötétedik.

582 60 66-01

ALPIN FAVÁGÓ SISAK, TECHNICAL

Könnyű és jól szellőző sisak professzionális alpin 
favágók számára. Egyedülálló szíjmegoldás két 
kerékkel, mely a sisakot a fejen középpontban 
tartja a jó egyensúly és stabilitás elérése 
érdekében. 

Fluoreszkáló narancssárga. 578 09 23-01
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HALLÁSVÉDŐ PERSPEX VAGY HÁLÓS ARCVÉDŐVEL
Kényelmes hallásvédő, melynél a szorító erő 20% -kal csökkenthető. Ideális 
a terület fűtől való megtisztításához és szegélynyíráshoz. Az arcvédő és a 
fejpánt között tető védi a fejét a szóródó anyagoktól és az esőtől. Mindig 
védőszemüveggel együtt használja. Napellenzővel is felszerelhető.

Perspex arcvédővel, 505 66 53-48

Hálós arcvédővel, 505 66 53-58

GARDENER HALLÁSVÉDŐ PERSPEX ARCVÉDŐVEL VAGY ANÉLKÜL 
Egyszerűbb modell párnázás nélkül, extra széles fejpánttal, ami biztonságos 
és kényelmes illeszkedést, valamint a fejre gyakorolt kisebb nyomást 
biztosít. Arcvédővel is kapható.

505 69 90-12

Perspex arcvédővel, 505 66 53-60

FÉMHÁLÓS ARCVÉDŐ
Valamennyi Husqvarna sisakhoz és 
hallásvédőhöz használható.

505 66 53-21

NYLON ARCVÉDŐ
Valamennyi Husqvarna sisakhoz és 
hallásvédőhöz használható

505 66 53-19

PERSPEX ARCVÉDŐ
Valamennyi Husqvarna sisakhoz  
és hallásvédőhöz használható.

505 66 53-43

ULTRAVISION ARCVÉDŐ
Az arcvédő csupán 20 % fényt nyel el az 
egész háló felületén. Az új formának 
köszönhetően a víz kevésbé marad meg  
a hálóban és így nem deformálódik el.

574 61 35-01

’X’ VÉDŐSZEMÜVEGEK
Karcálló szemüvegek, melyeknek szárai meg-
hosszabbíthatók és szögben állíthatók. A sárga 
színű lencsék jobb látást biztosítanak sötétben, 
az UV-védelemmel ellátott szürke színű lencsék 
pedig napos időben biztosítanak jobb látást.

Víztiszta X, 544 96 37-01

Szürke X, 544 96 37-03

Sárga X, 544 96 37-02

VÉDŐSZEMÜVEGEK
Karcálló szemüvegek merev kerettel. 
Színezetlen és UV-védelemmel ellátott szürke 
színű lencsékkel.

Víztiszta, 544 96 38-01

Szürke, 544 96 38-02

’GOGGLES’ VÉDŐSZEMÜVEG
Szemüveges emberek számára került 
kifejlesztésre. Páramentesítő bevonattal 
rendelkező lencsével és belül puha párnázással  
a kényelem érdekében. Tartósan ellenáll az 
ütéseknek, pornak és a levegőben lebegő 
részecskéknek.

544 96 39-01

PÁRÁSODÁSMENTES ARCVÉDŐ
Karcálló polikarbonát arcvédő, belül 
párásodásgátló felületkezeléssel. Valamennyi 
Husqvarna sisakhoz és hallásvédőhöz 
használható.

505 66 53-63

ARCVÉDŐ TECHNICAL ERDÉSZSISAKHOZ
Maratott arcvédő nagy fényáteresztő 
képességgel, nagyobb védelmet nyújt az 
arcnak minden irányból.

586 40 96-01

VÉDŐFELSZERELÉSEK

SISAKRA HELYEZHETŐ HALLÁSVÉDŐ
A hallásvédő kifejlesztésénél az optimális 
ergonómia és a hosszan tartó használat volt  
a célunk. A fülnek maximális helyet biztosító, 
egyedülálló poliuretán betéttel ellátva. A legjobb 
választás a kényelem és az egyéni beállítások 
tekintetében.

H200 és Alveo, 505 66 53-25

H300, 587 44 24-01

HALLÁSVÉDŐ FEJPÁNTTAL
Hallásvédő, amelynél a nyomás 20 %-ban 
állítható. Puha, levegős párnával a fejpántban.  
A hallásvédő kiváló ergonómiai kialakítású.

505 66 53-04

HALLÁSVÉDŐ FM RÁDIÓVAL
Hallásvédő FM rádióval, kiváló hangminőséggel  
és speciálisan tervezett fejpánttal, amely jobban 
illeszkedik a fejre és kevesebb nyomást gyakorol 
a fülekre. Az egyedien tervezett fülvédő 
tökéletesen követi a fej vonalát, így megfelelően 
illeszkedik a fülekre. 3,5 mm-es audio (AUX) 
bemenettel mp3 és adó-vevő számára.

Fejpánt, 578 27 49-03

Sisakra szerelhető, 578 27 49-04

HALLÁSVÉDŐ BLUETOOTH FUNKCIÓVAL
A Bluetooth funkcióval rendelkező Husqvarna 
X-COM R lehetővé teszi, hogy telefonáljon, valamint 
rádiót vagy zenét hallgasson közvetlenül a 
hallásvédőn keresztül. Nagyméretű gomb a 
könnyen kezelhetőség érdekében és beépített FM 
rádióantenna. A képen látható mikrofon külön 
tartozékként megvásárolható.

Fejpánt, 595 08 40-01

Sisakra szerelhető, 595 08 42-01

HIGIÉNIÁS KÉSZLET
Tartalékkészlet hallásvédő egységekhez. 
Tartalmazza a hangelnyelő szivacsot és a fültok 
párnázatot.

505 66 53-26

FM rádióhoz, 578 40 23-01

X-COM-hoz, 596 48 94-01
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ÖLTÖZZÖN ÁT ÉS 
MÁS EMBERNEK  
ÉRZI MAGÁT
Mutassa meg, hogy ki Ön valójában, még akkor is, ha nem végez fizikai munkát.  
A Husqvarna Xplorer termékkínálatot erre a célra terveztük. Ezek a szabadidő ruhák  
és kiegészítők segítenek abban, hogy kényelmesen érezze magát, és szabadidejében 
is kifejezze a Husqvarna iránti bizalmát.
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ÖLTÖZZÖN ÁT ÉS 
MÁS EMBERNEK  
ÉRZI MAGÁT
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HUSQVARNA XPLORER

MINŐSÉGI RUHÁK 
MINŐSÉGI IDŐRE
Szabadidejében is érezze magát kényelmesen. A Husqvarna Xplorer 
szabadidős kollekcióval felkészülhet a legjobb szabadtéri élményekre, 
miközben mindig kényelmesen és stílusosnak érezheti magát. A ruhák  
és felszerelések mind kiváló minőségű anyagokból készülnek, és 
alkalmazkodnak az időjárási viszonyokhoz.

KEREKES TÁSKA, 90L
Kerekes táska 90 literes űrtartalommal, mely ideális személyes tárgyainak szállítására. 
A teteje U alakú cipzárral nyitható, mely megkönnyíti a csomagolást. A formázott oldalsó 
rész és a merevített alj gondoskodnak arról, hogy a táska megtámasztás nélkül is stabilan 
álljon. A kényelem érdekében pakolózsebeket is tartalmaz, valamint egy azonosíthatóság 
céljára szolgáló tokot, hogy könnyen felismerje.

593 25 81-01

POLÁR DZSEKI
A polár dzseki minden évszakban kényelmes viselet. Télen, 
illetve a kora tavaszi vagy őszi időben egy jó középső réteg, 
de lehet kényelmes külső kabát is. Férfi és női fazonban, 
több méretben is megrendelhető, hogy ki tudja választani a 
testalkatához legjobban illeszkedőt.

Női, acélszürke. Méret XS-L. 593 25 22-xx

Férfi, gránit szürke. Méret S-XXL. 593 25 23-xx

TEREPMINTÁS PÓLÓ
Rövid ujjú, szürke terepmintás unisex póló. A póló ideális 
viselet pulóver alatt vagy melegebb időben önmagában is 
hordható. Méret: XS - XXL.

593 25 24-xx
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DUFFEL TÁSKA, 70L
Tartós, 70 literes táska erős anyagból és intelligens 
funkciókkal minden célra. A táska külső anyaga 
– vízhatlan vászon – szárazon tartja a táskában 
elhelyezett tárgyakat és könnyen tisztítható.  
A belső hálós zseb megkönnyíti a pakolást, kényelmes 
vállpántok és zseb.

593 25 83-01

POLÁR MELLÉNY

Karjai szabadon maradnak, és mégse fázik. A polár mellény 
ideális kültéri viselet, például tűzifa aprításhoz vagy kerti 
munkákhoz. A kötött polár anyag kényelmes és puha. Férfi és 
női fazonban, több méretben is megrendelhető, hogy ki tudja 
választani a testalkatához legjobban illeszkedőt.

Női, acélszürke. Méret XS-L. 593 25 43-xx

Férfi, gránitszürke. Méret S-XXL. 593 25 44-xx

PÓLÓ, BARK CAMO
A hosszú ujjú póló ideális választás átmeneti időben, 
amikor rétegesen öltözködik. Unisex póló, sötétzöld 
színben, elején Husqvarna logóval. Kitűnő választás 
mindennapos viseletre. Méret SX-XXL.

593 25 31-xx

HÁTIZSÁK, 30L
Kényelmes, kiváló minőségű hátizsák minden időjárási 
körülményhez. Tartós TPU/ripstop anyagból készült, mely 
szárazon tartja a hátizsákban elhelyezett tárgyakat és 
könnyen tisztítható is. Kényelmes rekeszekkel laptop, 
vizes palack és termosz számára. Két irányba működő 
cipzár a nedvesség kizárására.

593 25 82-01

CSŐSÁL
A csősál kifejezetten melegen tartja a 
nyakát. Szeles, hideg időben ideális viselet. 
Narancssárga színben kapható Husqvarna 
logóval.

593 25 76-01

SAPKA, PIONEER SAW
A fekete sapka elején első láncfűrészeink mintázata 
rajzolódik ki. Légáteresztő Coolmax air anyagból 
készült.

593 25 37-01

SOFTSHELL DZSEKI

Lélegző, vízlepergető softshell dzseki, mely 10.000 
mm vízoszlopnyomásig vízálló. Rugalmas, négy irányba 
nyújtható anyagból készült, rendkívül kényelmes 
viselet. Lehegesztett varratok, intelligens funkciók, 
párnázott mobiltartó zseb, rejtett szellőzés a dzseki 
ujjai alatt és a csuklóknál tépőzár.

Női, lila. Méret XS-L, 593 25 04-xx

Férfi, zöld. Méret S-XXL, 593 25 05-xx

SAPKÁK

Napsütés ellen vagy csak úgy, a Husqvarna sapkák mindig 
népszerűek. Három féle sapkát kínálunk: narancssárga 
sapka tépőzáras állítóval, első láncfűrészeink rajzolatával, 
gránitszürke vászonsapka állítható bőr pánttal és vintage 
sapka zöldes, bark camo mintázattal, narancssárga 
ellenzővel és állítható bőr pánttal. Mindegyik sapka 
egyszerűen beállítható hátul a megfelelő méretre, hogy 
tökéletesen illeszkedjék a fejére.

Narancssárga, Pioneer saw. 593 25 39-01

Gránitszürke. 593 25 40-01

Zöld, Bark camo. 594 72 97-01



134

A Husqvarna szakkereskedők szívesen adnak tanácsot az Ön igényeinek megfelelő 
gépekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Továbbá el tudják látni Önt eredeti 
Husqvarna pótalkatrészekkel, kenőanyagokkal és tartozékokkal, valamint biztosítják 
a megfelelő szervizelést is, hogy Husqvarna gépe mindig készen álljon a munkára. 
Elkötelezett szakkereskedőink professzionális szolgáltatásokat nyújtanak gépeink 
mellé az optimális teljesítmény és megbízhatóság megőrzése érdekében. A Husqvarna 
márkakereskedelmi szaküzletei világszerte 25.000 helyen találhatók meg, így Öntől 
sem vagyunk messze.
Bővebb tájékoztatásért látogasson el a husqvarna.hu weboldalra.

VÉGEZZE EL  
A MINDENNAPOS 
ELLENŐRZÉSEKET,  
A TÖBBIT BÍZZA 
SZAKEMBEREINKRE

HUSQVARNA SZERVIZ
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ŐRIZZE MEG GÉPÉNEK EREDETI ÁLLAPOTÁT 
EREDETI HUSQVARNA ALKATRÉSZEKKEL
Termékfejlesztésünk középpontjában mindig a felhasználó áll, hogy munkája kevésbé 
megerőltető és hatékonyabb legyen. Ez az oka annak, hogy a Husqvarna termékek 
valamennyi alkatrészét szigorúan teszteljük annak érdekében, hogy optimálisan 
működjön együtt az összes többi alkatrésszel. Ezzel biztosítjuk a megbízhatóságot, 
amelyet joggal vár el a Husqvarna termékektől. A megfelelő szervizelés és a 
megfelelő alkatrészek használata továbbá azt jelenti, hogy berendezése hosszú 
távon biztonságosan, megbízhatóan és gazdaságosan fog működni. Az eredeti 
Husqvarna alkatrészek segítségével a lehető legtöbbet tudja kihozni Husqvarna 
gépéből.

CSÖKKENTSE MINIMÁLISRA AZ ÁLLÁSIDŐT  
A MEGELŐZŐ KARBANTARTÁSSAL ÉS JAVÍTÁSSAL

Szakkereskedőinknél valamennyi szervizelést képzett szakemberek végzik, 
akik valamennyien az Ön által használt gépek kiképzett specialistái. Számos 

műhelyben a szervizelés szabott áron történik. Minden egyes gépre részletes 
szervizelési terv vonatkozik, amely számos időintervallumra oszlik. A gépek 
rendszeres karbantartásával és a javasolt időben elvégzett szervizelésével 

biztosíthatja azok optimális teljesítményét. Ezzel csökkenti a váratlan állásidő 
kockázatát is, továbbá – ami ugyanilyen fontos – gépének élettartama is 

hosszabb lesz.

HASZNÁLJA KI SZEZONON KÍVÜLI 
SZERVIZELÉSI AJÁNLATAINKAT
Bölcs döntés, ha a szezonon kívüli időszakban a Husqvarna 
szakkereskedőre bízza a szervizelést, amikor nincs kerti munka és egy 
időre félreteheti a gépét. Keresse a szezonon kívüli szervizelési 
ajánlatainkat és a Husqvarna szakkereskedők által kínált leadási és 
átvételi szolgáltatásokat. Ne felejtse el megkérni a kereskedőt, hogy  
a különleges ajánlatok és értesítések érdekében regisztrálja a terméket  
a kereskedésben.

HELYZETÉNEK MEGFELELŐ 
FINANSZÍROZÁS
Azt szeretnénk, ha Ön hozzájutna az egyedi igényeinek leginkább 
megfelelő gépekhez. Beszéljen a Husqvarna szakkereskedővel a 
gépvásárlás finanszírozási lehetőségeiről. Vagy tájékozódjon bővebben 
szolgáltatásainkról a husqvarna.hu weboldalon.

TELJESÍTMÉNY 
NÖVELÉSE HUSQVARNA 
TERMÉKEKKEL
Miért foglalkozna rossz minőségű 
termékekkel? A Husqvarna termékek 
lehetővé teszik, hogy folyamatosan dolgozhasson és nagyszerű 
eredményeket érjen el. Ha Husqvarna termékeket vásárol széles 
termékskálánkból, garantáltan azonos minőséget kap a berendezés teljes 
élettartam alatt.


