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Produsele Husqvarna pentru păduri, parcuri și grădini s-au născut din relația unică dintre om, utilaj și 
natură - dintre compania noastră și persoanele care folosesc produsele noastre pentru a modela natura 
în fiecare zi. Persoane dedicate care au nevoie de cele mai performante unelte și utilaje pentru a obține 
rezultatele optime. 
Când lucrurile devin dure, utilajele Husqvarna sunt și mai dure. Când munca devine grea, acestea sunt 
mai ușoare, mai confortabil de manevrat și mai simplu de utilizat. Și toate acestea cu un impact minor 
asupra mediului înconjurător în termeni de zgomot și poluare. Sarcina noastră este de a vă ajuta să 
deveniți mai buni și de a ne asigura că vă duceți munca la îndeplinire - mai isteț, mai ușor și mult mai 
eficient și sigur ca oricând.

PENTRU MAI MULTE POSIBILITĂȚI, ACCESAȚI HUSQVARNA.RO
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Husqvarna desfășoară o activitate continuă de dezvoltare a produselor și își rezervă dreptul de a schimba modelele, specificațiile și nivelurile 
echipamentelor și utilajelor fără a mai fi nevoie de vreo notificare. Toate produsele cu componente în mișcare pot fi periculoase dacă sunt utilizate 
necorespunzător.  Citiți întotdeauna instrucțiunile cu atenție. Utilajele și performanțele pot să varieze de la piață la piață. Adresați-vă comerciantului dvs. 
pentru utilajele și performanțele disponibile pe piața dvs. În ceea ce privește proiectarea și utilizarea îmbrăcămintei reflectorizante, verificați cu atenție 
cerințele legale din țara dvs.  Toate datele tehnice au fost actualizate la momentul tipăririi. Cu toate acestea, datele pot fi modificate datorită dezvoltării 
produsului. Nu putem accepta responsabilitatea pentru erorile de tipar.

SERIA BATTERY

MAȘINI ROBOTIZATE DE TUNS GAZON

MAȘINI DE TUNS GAZON

TRACTOARE RIDER DE GRĂDINĂ

TRACTOARE DE GRĂDINĂ

MAȘINI DE TUNS GAZON CU DIAMETRUL DE BRACARE ZERO

MOTOFERĂSTRAIE

MOTOUNELTE PENTRU CURĂȚĂRI FORESTIERE / 
MOTOUNELTE PENTRU ARBUȘTI / TRIMMERE / UTILAJE COMBI

MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU

REFULATOARE

UTILAJE DE SECȚIONAT MATERIALE DURE

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

MOTOCULTIVATOARE

FREZE DE ZĂPADĂ

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

DURATA DE ÎNCĂRCARE A UTILAJELOR 
DIN SERIA ALIMENTATĂ PE BATERII

COLECȚIA XPLORER LEISURE

ASPIRATOARE

SERVICIUL POST-VÂNZARE HUSQVARNA

138SPECIFICAȚII TEHNICE / 
GLOSAR CARACTERISTICI
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SUNTEM ÎN ACORD 
CU NATURA
La Husqvarna ne mândrim cu faptul că ne conducem afacerea cu un singur obiectiv clar: să fim 
mereu în acord cu natura. Pentru noi, acest lucru înseamnă că în tot ceea ce facem ne străduim să 
creăm legături benefice între noi, utilizatorii noștri și natură. Produsele noastre sunt concepute să 
creeze relații inteligente între oameni și natură, între utilizatori și grădinile lor, prin integrarea celor 
mai intuitive tehnologii și a celor mai inovative soluții disponibile. Suntem în armonie cu natura 
creând o experiență inteligentă și fără griji pentru utilizatori.
Atât azi cât și în ziua de mâine.

O VIAȚĂ MAI SIMPLĂ CU TEHNOLOGIE INTELIGENTĂ 
Tehnologia inteligentă ne ajută să furnizăm soluții care simplifică viețile clienților noștri.  
Prin integrarea comenzilor vocale prin Alexa sau Google Home, a soluțiilor cu aplicații 
de control la distanță sau a motoarelor fără perii eficiente energetic, căutăm mereu noi 
moduri de aplicare a inovațiilor noastre pentru simplificarea și susținerea unei 
experiențe mai eficiente pentru utilizatori. Tehnologia este puntea care ne permite 
tuturor să ne apropiem și mai mult de natură.



404
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Soluția noastră deschisă API oferă posibilități nelimitate 
de conectivitate a funcțiilor de personalizare și 
suplimentare prin IFTTT (If This Then That).

CONTROLAȚI MAȘINA DVS. 
ROBOTIZATĂ DE TUNS GAZONUL 
DIRECT DIN PALMĂ
Aplicația Automower® Connect de la Husqvarna vă 
oferă controlul total asupra mașinii dvs. robotizate de 
tuns gazonul. Aplicația include două moduri de 
conectivitate, în funcție de model: 
Automower® Connect pentru conectivitate cu rază 
lungă de acțiune folosind comunicații mobile, sau 
Automower® Connect@Home pentru rază scurtă de 
acțiune, prin Bluetooth. Verificați starea, porniți sau 
opriți, configurați setările sau urmăriți poziția GPS a 
mașinii de tuns - toate de pe telefonul dvs.
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REDUCEREA IMPACTULUI
A fi în acord cu natura implică o serie de exigențe - pentru compania 
noastră dar și pentru clienții noștri conștiincioși. Respectul pentru mediul 
înconjurător și o mentalitate orientată spre dezvoltare durabilă reprezintă 
condiții obligatorii. Atunci când investiți într-un produs Husqvarna puteți fi 
siguri întotdeauna că s-au luat toate măsurile posibile pentru reducerea 
impactului și a amprentei sale de carbon asupra mediului.
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SPRE O EXPERIENȚĂ FĂRĂ GRIJI
O experiență fără griji începe cu utilizatori mândri care doresc să trăiască viața din plin, 
îmbogățită cu soluții inteligente. Oameni care doresc ca mașina lor de tuns gazonul să își facă 
treaba cu supraveghere minimă, care își doresc să se poată relaxa, știind că produsele lor 
funcționează la randament maxim, cu un efort minim. Oameni care se bazează pe tehnologie 
pentru a-i ajuta să obțină un rezultat perfect dar și un viitor mai bun, de fiecare dată.

DEZVOLTAȚI-VĂ EXPERIENȚA CU 
APLICAȚIA HUSQVARNA CONNECT
Aplicația Husqvarna Connect este un instrument digital 
gratuit dedicat tuturor echipamentelor dvs., conceput 
pentru a face munca dvs. în grădină mai ușoară și mai 
plină de satisfacții ca oricând. Dacă oricare din 
produsele pe care le dețineți este echipat cu Bluetooth, 
primiți acces la funcții suplimentare cum ar fi statistici 
ale duratei de funcționare, nivelul de încărcare, notificări 
de întreținere și multe altele.
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DORIȚI SĂ VĂ 
CUMPĂRAȚI UN UTILAJ 
PE BENZINĂ?
MAI GÂNDIȚI-VĂ.
Toți trebuie să regândim modul în care facem lucrurile pentru a asigura un 
viitor sustenabil. Ne-am luat angajamentul să ne facem datoria. De aceea, 
creăm instrumente digitale care oferă posibilitatea profesioniștilor de a 
avea statistici actualizate referitoare la întreaga lor flotă. Continuăm să 
dezvoltăm utilaje alimentate de la baterie la fel de puternice ca cele pe 
benzină. Și tot din același motiv, încercăm să avem o mentalitate 
cuprinzătoare atunci când explorăm noi soluții pentru deținerea și accesul 
la produse. Acestea sunt doar câteva din lucrurile mici și mari la care 
lucrăm.
Data viitoare când doriți să cumpărați un utilaj de la noi, întrebați-vă: 
Chiar am nevoie de acest produs (pe baza statisticilor flotei dvs., dacă 
sunteți un profesionist)? 
Și dacă da, există o variantă pe baterie (în majoritatea cazurilor, chiar 
există)? 
Alăturați-vă în călătoria noastră spre o dezvoltare durabilă benefică dvs., 
afacerii dvs. și planetei noastre.

Schimbarea începe chiar aici! 

La Husqvarna, desfășurăm numeroase proiecte diferite de mediu cu obiective înalte pentru a aduce o 
contribuție activă la viitorul sustenabil al nostru, al tuturor. Citiți despre eforturile noastre de a antrena 
schimbarea și de a face o reală diferență pe site-ul nostru la husqvarna.com/sustainability
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Cu mai puține utilaje,  
toată lumea câștigă.
Ca profesionist, puteți accesa datele utilajelor astfel 
încât să nu ajungeți în situația de a deține prea multe 
produse pe care le utilizați rar, ceea ce reprezintă o 
risipă de resurse. Un concept câștigător atât din punct 
de vedere financiar cât și pentru mediul nostru 
înconjurător. 

Reîncărcați-vă cu natură.
Realimentați, combustibilul nostru alcalin cu 
conținut care poate fi reînnoit, asigură o 
combustie mai curată și emisii directe reduse. 
Acest lucru prelungește durata de viață a 
utilajului dvs., îmbunătățește mediul de lucru și 
reduce amprenta de carbon. Merită să optați 
pentru aceasta, nu-i așa? 
Disponibil în curând.

Folosiți utilajul altcuiva.
Credem că utilizarea în comun a utilajelor poate fi o 
măsură suplimentară eficientă pe viitor. Prin urmare, 
desfășurăm proiecte de test cum ar fi „Unelte pentru 
tine”. 

Un loc de muncă  
mai curat. 
Deși avem produse puternice 
alimentate de la baterie, uneori 
aveți nevoie de utilaje pe benzină 
pentru sarcinile deosebit de dure. 
Din fericire, motorul nostru X-Torq® 
reduce în mod semnificativ emisiile 
de gaze de eșapament. Potrivit 
pentru dvs. și pentru cei din jur. 

Fie ca această forță  
să fie cu voi.
Optați pentru puterea oferită de 
baterii și bucurați-vă de o muncă 
eficientă, fără gaze de eșapament și 
cu adevărat silențioasă. Veți aprecia, 
atât personal cât și profesional, 
costurile operaționale reduse și 
posibilitatea de a vă duce la 
îndeplinire sarcinile oricând doriți 
fără să deranjați pe nimeni.  
Consultați paginile 10-19.

Lăsați mașina robotizată  
de tuns gazonul să se 

deplaseze liberă.
Automower® se deplasează liber, oferindu-vă un 

gazon perfect uniform, cu aspectul unui covor. 
Deosebit de silențios cu zero emisii, acesta 

economisește timp valoros permițându-vă să vă 
ocupați de următoarea sarcină.  

Consultați paginile 20-27.

Lăsați o amprentă mai mică
Dacă desfășurați o activitate profesională și treceți de la utilaje pe benzină la 
produse alimentate de la baterie, puteți observa impactul asupra mediului cu 
fiecare acțiune pe care o întreprindeți. Și toate acestea grație funcției noastre 
digitale, Calculatorul amprentei de carbon. 
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Seria Battery de la Husqvarna oferă toată puterea necesară, performanța și design-ul intuitiv pe 
care îl așteptați de la Husqvarna. Aceste produse de înaltă eficiență, alimentate cu baterii Li-ion, 
asigură reducerea semnificativă a nivelului de zgomot și de vibrații, cu întreținere minimă și fără 
emisii. Sistemul de baterii, cu o gamă largă de opțiuni, alimentează toate produsele și oferă 
flexibilitate maximă.

SERIA BATTERY

PERFORMANȚĂ
ALIMENTATĂ DE LA BATERII

SERIA BATTERY
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DURATĂ MAXIMĂ DE FUNCȚIONARE
Produsele cu baterie de la Husqvarna sunt prevăzute cu 
funcția savE™, un mod de economisire a bateriei pe care îl 
puteți alege atunci când doriți să maximizați timpul operațional.

SISTEM CU O BATERIE UNIVERSALĂ 
Toate produsele portabile cu baterie și mașinile de tuns 
gazonul Husqvarna pot folosi bateriile din gama BLi.  
Acestea se încarcă extrem de repede, ceea ce înseamnă că 
bateria este gata de utilizare din nou înainte să se încheie 
pauza dvs. de masă.

SERIA BATTERY

CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ
Motoarele noastre electrice fără perii E-TORQ asigură în 
permanență un cuplu înalt la turații mici, suficient pentru cele 
mai solicitante lucrări. Motoarele E-TORQ sunt capsulate și 
proiectate să nu necesite întreținere.

NU DERANJAȚI
Fără benzină, fără fum, fără gaze de eșapament și cu zgomot 
redus - motorul silențios asigură un mediu de lucru confortabil 
și un deranj nesemnificativ pentru zonele învecinate.

COMPONENTE PROTEJATE
Bateriile noastre sunt concepute să reziste la utilizări dure și 
frecvente. Toate componentele sensibile și celulele sunt 
capsulate și protejate corespunzător împotriva ploii și a 
murdăriei.

CONCEPUTE SĂ SE ADAPTEZE
Produsele cu baterie și motoarele Husqvarna sunt dezvoltate 
direct împreună cu bateriile. Astfel, proiectarea este adaptată 
scopului iar utilajele concepute sunt mai ușoare și mai 
compacte.

SERIA BATTERY
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INDIFERENT DE 
CE AVEȚI NEVOIE, 
NOI AVEM 
SOLUȚIA
Avantajul utilizării fără fir și al zgomotului redus. Și, în plus, fără 
emisii directe. Când vine vorba de performanță, multe utilaje 
alimentate cu baterie au același randament ca cele echivalente 
pe benzină. Gama de produse pe baterii acoperă tot, de la 
utilaje mici și ușor de folosit destinate sarcinilor obișnuite din 
gospodărie la utilaje profesionale, cu un raport excepțional de 
putere/greutate.  Astfel, indiferent de nevoile și cerințele dvs., 
Husqvarna vă poate oferi soluția pe baterie.

UN SISTEM DE BATERII 
POTRIVIT PENTRU TOATE 
PRODUSELE
Produsele pe baterii de la Husqvarna se bazează pe flexibilitate și 
oferă o diversitate de opțiuni când vine vorba de modul în care 
doriți să gestionați sursa de alimentare cu energie. Sistemul de 
baterii este compatibil cu toate utilajele noastre. Pentru că 
produsele noastre folosesc baterii din gama BLi concepute 
special pentru acestea, veți obține mereu performanța maximă.
Încărcându-se extrem de rapid, bateria este din nou gata de 
utilizare după o scurtă pauză.

Pentru utilizare profesională și 
perioade îndelungate de lucru, 
bateriile de tip rucsac sau cele cu 
ham FLEXI asigură performanțe de 
lungă durată. Puteți opta de 
asemenea pentru o combinație de 
una sau două baterii Husqvarna 
BLi300 împreună cu un încărcător 
QC500.

PROFESIONAL

Durabilitate de nivel profesionist

Rezistent la intemperii (IPX4)

Beneficii tehnice

Performanță profesională

Durata de funcționare excelentă

Sistem cu o baterie universală

Pornire rapidă

Ușor de utilizat

 Motor fără întreținere

COMBINAȚII PENTRU 
UTILIZARE PROFESIONALĂ

Putere și performanță pentru utilizare profesională, 
solicitantă.
Cele mai sofisticate produse Husqvarna din gama alimentată de la baterii 

au fost dezvoltate pentru zile de lucru prelungite și solicitante. Produsele 

sunt durabile și robuste, concepute să reziste utilizării profesionale 

intense și să ofere un randament similar - sau chiar mai bun decât al 

echivalentelor pe benzină.
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Pentru necesitățile de alimentare în utilizări 
avansate, vă recomandăm să folosiți 
bateriile Husqvarna BLi200/100 integrate în 
produs sau utilizate cu hamul FLEXI pentru 
baterii, fie cu un kit de transport fie cu un 
adaptor. Pentru încărcarea ultra rapidă 
folosiți încărcătorul  
Husqvarna QC330.

Pentru utilizări mai puțin frecvente în 
gospodăria sau grădina dvs., puteți alege 
Husqvarna BLi30/20/10, care oferă o 
durată lungă de funcționare într-un 
format compact și convenabil, alături de 
încărcătorul standard QC80.

SERIA BATTERY

AVANSAT OCAZIONAL

Beneficii tehnice

Performanță avansată

Durată de funcționare lungă

Sistem cu o baterie universală

Pornire rapidă

Ușor de utilizat

Motor fără întreținere

Performanță foarte bună

Timp de funcționare bun

Sistem cu o baterie universală

Pornire rapidă

Ușor de utilizat

Motor fără întreținere

COMBINAȚII PENTRU 
UTILIZARE AVANSATĂ

COMBINAȚII PENTRU 
UTILIZARE OCAZIONALĂ

Pentru utilizări ocazionale sau ușoare,  
sarcini mai simple în grădini rezidențiale.
Pentru lucrări simple și rapide realizate cu maximum de confort, vă 

recomandăm să folosiți produsele pe baterie din seria Husqvarna 

Convenient. Aceste produse ușor de utilizat sunt adaptate pentru 

manipularea simplă fără să facă vreun compromis în ceea ce privește 

eficacitatea sau performanța.

Pentru utilizări frecvente în grădini sau  
suprafețe mai mari.
Pentru lucrări complexe, tunderea grădinilor mari sau elagajul 

crengilor groase, vă recomandăm produsele pe baterie din seria 

Husqvarna Advanced echipate cu soluții tehnice și beneficii 

menite să vă simplifice munca, de fiecare dată.
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HUSQVARNA 520iLX
Trimmer de înaltă performanță cu mâner de tip 
buclă și cap de trimmer cu 2 direcții de rotație. 
Cuțit pentru iarbă disponibil ca accesoriu. 
Rezistent la intemperii (IPX4).

3,0 kg fără baterie, diametru de tăiere 40 cm. 
Mâner reglabil și savE™ pentru o durată maximă 
de funcționare.

967 91 61-11 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 530iP4
Motoferăstrău de elagaj robust pentru îngrijirea 
eficientă a arborilor. Ușor și bine echilibrat, cu o 
viteză ridicată a lanțului. Rezistent la intemperii 
(IPX4).

Lungimea șinei de ghidaj 25-30 cm, 3,4 kg fără 
baterie. Lungime 250 cm. savE™ pentru o durată 
maximă de funcționare.

967 88 47-10 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA T535i XP®
Motoferăstrău cu mâner superior, ușor, de înaltă 
performanță, conceput special pentru specialiștii 
din domeniul îngrijirii arborilor. Foarte ușor de 
utilizat, cu viteză mare a lanțului, vibrații reduse și 
fără emisii directe. Rezistent la intemperii (IPX4).

Lungimea șinei de ghidaj 25–35 cm, 2,4 kg fără 
baterie, savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare.

12", 967 89 39-12 

14", 967 89 39-14 

Fără baterie și încărcător

SERIA BATTERY

HUSQVARNA 530iPT5
Un motoferăstrău de elagaj robust, cu tub telescopic 
pentru o rază maximă de acțiune. Ușor și cu 
performanțe ridicate, fără emisii directe. Niveluri 
scăzute de vibrații. Rezistent la intemperii (IPX4).

Lungimea șinei de ghidaj 25-30 cm, 5,0 kg fără 
baterie. Lungime 400 cm. Telescopic și savE™ 
pentru o durată maximă de funcționare. 

967 88 48-10 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 535i XP®
Motoferăstrău ușor, eficient, cu mâner posterior, 
perfect pentru furnizori de servicii, tâmplari și alți 
profesioniști. Un motoferăstrău de înaltă 
performanță, fără emisii directe. Niveluri scăzute 
de vibrații. Rezistent la intemperii (IPX4).

Lungimea șinei de ghidaj 25–35 cm, 2,6 kg fără 
baterie, savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare. 

12", 967 89 38-12 

14", 967 89 38-14 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA K 535i
Mașină de tăiat cu disc, pe baterie, cu un randament 
excelent care oferă flexibilitate pentru lucrări mai 
ușoare pe beton. Ergonomic și ușor, ideal pentru 
peisagiști, pavatori și specialiști în domeniul 
acoperișurilor. Datorită vibrațiilor reduse și a poziției 
centrale a discului, aveți un control superior al tăierii 
prin comparație cu șlefuitoarele unghiulare 
convenționale. Rezistent la intemperii (IPX4).

Diametrul discului 230 mm, Greutate 3,5 kg, 
adâncime de tăiere 76 mm.

967 79 59-01 

HUSQVARNA 530iPX
Pentru curățări forestiere și elagaj, în regim de 
normă întreagă sau de jumătate de normă. Înaltă 
performanță și greutate redusă, cu costuri de 
funcționare extrem de reduse. Pentru lucrările de 
curățări forestiere, se utilizează împreună cu hamul 
pentru rucsac. Rezistent la intemperii (IPX4).

Lungimea șinei de ghidaj 25-30 cm, 3,1 kg fără 
baterie. Lungime 180 cm. savE™ pentru o durată 
maximă de funcționare.

967 88 51-10 

967 88 51 -02, incl. hamul pentru rucsac 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 520iRX
Motounealtă de înaltă performanță pentru iarbă 
dură, cu o ergonomie excelentă și cap de trimmer 
cu 2 direcții de rotație. Cuțit pentru iarbă inclus 
pentru suprafețele cu iarbă mai dură. Rezistent la 
intemperii (IPX4).

3,8 kg fără baterie, diametru de tăiere 40 cm. 
savE™ pentru o durată maximă de funcționare. 
Mâner înalt, cap de trimmer T25B, cuțit pentru 
iarbă cu 3 dinți și ham Balance 35 B.

967 91 62-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 520iHD70
Motounealtă pentru garduri vii foarte silențioasă, 
extrem de eficientă, cu o ergonomie excelentă. 
lamă de tăiere cu cuțit dublu 70 cm și mâner 
reglabil, ușor de utilizat. Fără emisii, niveluri 
reduse de zgomot și vibrații, respectiv condiții 
optime de lucru. Rezistentă la intemperii (IPX4).

3,9 kg fără baterie, 4000 tăieri/min,  
lamă de tăiere 70 cm. Mâner reglabil și savE™ 
pentru o durată maximă de funcționare.

967 91 57-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 535iRXT
Motounealtă pentru arbuști robustă, de înaltă 
performanță, pe baterie. Ușoară și bine 
echilibrată, cu sistem anti-vibrații. Capul de 
trimmer ErgoFeed™ alimentează firul trimmerului 
cu o simplă apăsare a butonului amplasat pe 
mânerul drept Rezistent la intemperii (IPX4) și 
Bluetooth®.

4,9 kg fără baterie, diametru de tăiere 45 cm. 
Ham Balance XB, mâner reglabil și mod cu 3 
viteze pentru o durată maximă de funcționare.

967 85 06-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 535iRX
Motounealtă pentru arbuști robustă, de înaltă 
performanță, pe baterie. Ușoară și bine 
echilibrată, cu sistem anti-vibrații. Rezistent la 
intemperii (IPX4).

4,9 kg fără baterie, diametru de tăiere 45 cm. 
Ham Balance 55, mâner reglabil și mod cu 3 
viteze pentru o durată maximă de funcționare.

967 85 06-03 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 535iFR
Motounealtă pentru arbuști robustă, de înaltă 
performanță, pe baterie, pentru utilizare 
frecventă pe iarbă, lucrări forestiere ușoare și 
curățarea arbuștilor. Ușoară și bine echilibrată. 
Rezistent la intemperii (IPX4).

4,5 kg fără baterie, diametru de tăiere 45 cm. 
Mâner reglabil și mod cu 3 viteze pentru o durată 
maximă de funcționare.

967 85 05-01 

Fără baterie și încărcător

NOU

NOU

NOU

ÎN REGIM PROFESIONAL
Pentru profesioniștii care folosesc utilajul în regim de normă întreagă, pentru sarcini grele 
cea mai bună alegere este seria profesională. Beneficiați de forța de nivel profesional a unui 
motor puternic pe baterii, rezistent la intemperii, fără emisii și cu vibrații reduse. Pentru 
perioade mai lungi de lucru cu mai puține întreruperi, vă recomandăm să optați fie pentru o 
baterie de tip rucsac, fie pentru alimentarea de la una sau două baterii Husqvarna BLi300 
care permit utilizarea până la 1.500 de cicluri de reîncărcare, cu un încărcător QC500.

Citiți mai multe despre timpul de încărcare și de lucru la pagina 134.
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HUSQVARNA 550iBTX
Refulator tip rucsac, puternic și ergonomic, cu o 
forță impresionantă de suflare (21N). Nivelurile 
de vibrații și de zgomot sunt extrem de reduse, 
permițându-vă să lucrați în locuri publice - și, 
grație faptului că refulatorul este rezistent la 
intemperii, vă puteți spori atât flexibilitatea cât și 
productivitatea. Rezistent la intemperii (IPX4).
21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m /s, 6,3 kg fără 
baterii. Cruise control, mod de amplificare pentru 
durată maximă de funcționare.

967 68 11-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 520iHD60
Motounealtă pentru garduri vii foarte silențioasă, 
extrem de eficientă, cu o ergonomie excelentă. 
lamă de tăiere cu cuțit dublu 60 cm și mâner 
reglabil, ușor de utilizat. Fără emisii, niveluri 
reduse de zgomot și vibrații, respectiv condiții 
optime de lucru. Rezistentă la intemperii (IPX4).

3,8 kg fără baterie, 4000 tăieri/min,  
lamă de tăiere 60 cm. Mâner reglabil și savE™ 
pentru o durată maximă de funcționare.

967 91 56-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 520iHE3
Trimmer cu tijă pentru garduri vii, de mare 
eficiență, cu o rază de acțiune de 3,5 m. Reglarea 
convenabilă a unghiului capului de tăiere și modul 
economic savE™. Fără emisii, niveluri reduse de 
zgomot și vibrații, respectiv condiții optime de 
lucru. Rezistent la intemperii (IPX4).

4,15 kg fără baterie, 4000 tăieri/min, lamă de 
tăiere de 55 cm. Mod transport și savE™ pentru o 
durată maximă de funcționare.

967 91 58-11 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 530iBX
Refulator pe baterii foarte puternic și extrem de 
silențios conceput să fie utilizat cu bateriile de tip 
rucsac sau hamurile FLEXI. Bine echilibrat și ușor, 
adecvat pentru schimburi lungi. Apărătoare 
pentru șold inclusă, pentru utilizare cu bateria de 
tip rucsac. Rezistent la intemperii (IPX4).

16 N, 77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m/s, 2,9 kg 
fără baterie.  Cruise control, mod de amplificare 
pentru durată maximă de funcționare.

967 94 14-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 525iB
Acest refulator ușor, puternic și totodată bine 
echilibrat, asigură un confort sporit în turele lungi 
de lucru. Silențios, grație modelului de ventilator 
și bateriei Li-ion. Ham simplu inclus. Rezistent la 
intemperii (IPX4).

14,5 N, 82 dB(A) 13,3 m³/min, 56  m /s, 2,4 kg 
fără baterie. Cruise control și mod de amplificare 
pentru durată maximă de funcționare.

967 91 55-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 551iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată, robustă, 
fără fir, pe baterii, cu masă de tăiere lată și viteză 
variabilă. Pentru profesioniștii care au nevoie de o 
mașină de tuns gazonul silențioasă cu costuri 
mici de operare și întreținere ușoară. Durată 
prelungită de funcționare datorită celor două 
sloturi pentru baterii BLi integrate și baterie de tip 
rucsac ca accesoriu.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 51 cm, înălțime de tăiere 26 
-74 mm. Autopropulsat, viteză variabilă.

967 97 72-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LB 548i
Mașină de tuns gazonul robustă, fără fir, pe 
baterii, cu masă de tăiere de 48 de cm cu funcție 
de mulcire. Pentru profesioniștii care au nevoie 
de o mașină de tuns gazonul silențioasă cu 
costuri mici de operare și întreținere ușoară. 
Durată prelungită de funcționare datorită celor 
două sloturi pentru baterii BLi integrate și baterie 
de tip rucsac ca accesoriu.

BioClip®. Lățime de tăiere 48 cm, înălțime de 
tăiere 30 -60 mm. Viteză variabilă. Împingere.

967 97 73-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 520iHT4
Trimmer cu tijă pentru garduri vii, pe baterie, cu 
design unic și rază de acțiune de până la 4,5 m. 
Tăiere confortabilă datorită unghiului reglabil al 
lamei de tăiere. Emisii directe zero și operare 
silențioasă pentru medii sensibile la zgomot.

5,3 kg fără baterie, 4000 tăieri/min, lamă de 
tăiere de 55 cm. Mod transport și savE™ pentru o 
durată maximă de funcționare.

967 97 12-01 

Fără baterie și încărcător

NOUNOU

NOU
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HUSQVARNA 320iB Mark II
Refulator ușor cu Cruise control, pornire 
instantanee și mod de amplificare a puterii. Ușor 
de utilizat, și silențios, datorită tehnologiei 
Litiu-ion.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg fără 
baterii. Cruise control, mod de amplificare pentru 
durată maximă de funcționare.

967 91 54-02 Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 315iC
Trimmer perfect echilibrat, pentru utilizatorii 
exigenți. De înaltă performanță și totuși silențios, 
datorită tehnologiei litiu-ion. Mâner în formă de 
buclă și tijă curbată.

2,85 kg fără baterie, diametru de tăiere de 
33 cm. Mâner reglabil și savE™ pentru o durată 
maximă de funcționare.

967 91 59-11 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 347iVX / LC 347iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată, pe baterii, 
cu control digital al vitezei, conceput pentru o 
tundere comodă și eficientă cu întreținere minimă. 
Conectivitate prin Bluetooth®. Sloturile pentru 
alimentare cu două baterii BLi integrate asigură o 
durată prelungită de funcționare.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 47 cm, înălțime de tăiere 20 
–75 mm. Autopropulsat, viteză variabilă / 
tracțiune spate.

LC 347iVX, 967 86 23-01 

LC 347iV (fără Bluetooth®), 967 97 97-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 330i
Pentru tâmplari, îngrijitori de spații verzi, grădinari 
și alți utilizatori exigenți. Fără unelte speciale, ușor 
și foarte simplu de utilizat, cu orice baterie BLi. 

Lungimea șinei de ghidaj 25-35 cm, 2,7 kg fără 
baterie. Funcția savE™ pentru o durată maximă 
de funcționare.

967 89 37-12 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 353iVX / LC 353iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată, pe 
baterii, cu control digital al vitezei și comenzi de 
utilizator excelente pentru o vedere de ansamblu 
cuprinzătoare, concepută pentru o tundere 
comodă și eficientă cu întreținere minimă. 
Conectivitate prin Bluetooth®. Sloturile pentru 
alimentare cu două baterii BLi integrate asigură o 
durată prelungită de funcționare.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 53 cm, înălțime de tăiere  
20 –75 mm. Autopropulsat, viteză variabilă.

LC 353iVX, 967 86 20-01 

LC 353iV (fără Bluetooth®), 967 97 98-01 

Fără baterie și încărcător

NOUNOU

NOU

REZULTATE DE TĂIERE REMARCABILE 
FĂRĂ CABLURI SAU BENZINĂ
Mașinile de tuns gazonul pe baterii sunt silențioase, comode și eficiente.  
Acest lucru este valabil pentru toată gama; indiferent dacă alegeți o mașină 
de tuns gazonul din colecția de utilaje cu împingere sau mașina robotizată 
Automower®, disponibilă acum cu modele cu tracțiune integrală care pot 
acționa pe pante de până la 70%. Citiți mai multe despre mașinile 
noastre robotizate de tuns gazonul la pagina 20.

HUSQVARNA 325iLK
Trimmer combi puternic, excelent echilibrat, 
pentru utilizatori exigenți. Compatibil cu o 
varietate largă de accesorii profesionale 
Husqvarna. Interfață intuitivă.

3,8 kg fără baterie, diametru de tăiere 42 cm. 
Mâner reglabil și savE™ pentru o durată maximă 
de funcționare.

967 85 01-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 340i
Motoferăstrău versatil cu o capacitate foarte 
bună de tăiere, pentru utilizare universală. Ideal 
pentru doborârea, elagare, tăierea lemnelor de 
foc sau pentru lucrări de dulgherie. Tensionare 
lanț fără unelte speciale sau standard. Bateriile 
BLi30 sau BLi300 asigură performanță maximă. 

Lungimea șinei de ghidaj 35-40 cm, 2,8 kg fără 
baterie, funcția savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare

967 86 42-14      Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 340iBT
Refulator cu baterie tip rucsac, puternic, bine 
echilibrat și ergonomic, cu o forță impresionantă 
de suflare. Niveluri scăzute de zgomot și vibrații 
de înaltă clasă. Comutare automată între cele 2 
baterii duble.

17 N, 13,7 m³/min, 61 m /s, 6,3 kg fără baterii.

967 79 62-02 

Fără baterie și încărcător

UTILIZARE AVANSATĂ
Pentru lucrătorii din domeniul îngrijirii peluzelor și al grădinăritului care folosesc utilaje pentru 
sarcini avansate. Pentru utilizare mai puțin frecventă, dar fără compromisuri în privința 
randamentului sau a performanței. Pentru echipamentul dvs. portabil, puteți să transportați 
baterii suplimentare cu ajutorul hamului FLEXI și prin intermediul aplicației Husqvarna Connect, 
veți avea mereu o privire de ansamblu asupra utilajului dvs.

Citiți mai multe despre timpul de încărcare și de lucru la pagina 134.
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HUSQVARNA 120i
Motoferăstrău cu greutate redusă, comod cu 
baterie Li-ion. Fără unelte, ușor de pornit și cu 
tastatură intuitivă.

Lungimea șinei de ghidaj 30 cm, 2,9 kg fără 
baterie, savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare.

967 09 82-01 

967 09 82-02, include QC80 și BLi20 

HUSQVARNA LC 247iX / LC 247i
Mașină de tuns gazonul pe baterii pentru o 
tundere eficientă cu întreținere minimă. 
Conectivitate prin Bluetooth®. Sloturile pentru 
alimentare cu două baterii BLi integrate asigură o 
durată prelungită de funcționare.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 47 cm, înălțime de tăiere 20 –75 
mm. Împingere.

LC 247iX, 967 86 22-01 

LC 247i (fără Bluetooth®), 967 97 96-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 141i
Mașină de tuns gazonul pe baterii, comodă, 
pentru utilizare domestică. Fără carburant lichid 
sau cabluri. Ușor de pornit. Manevrabilitate 
excelentă datorită unei mase de tăiere compacte.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 41 cm, înălțime de tăiere 25 
–75 mm. Împingere.

967 62 84-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 141iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată cu viteză 
variabilă, pentru utilizare domestică. Alimentată 
cu baterie - fără dificultăți legate de carburantul 
lichid sau cabluri. Manevrabilitate excelentă 
datorită unei mase de tăiere compacte.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 41 cm, înălțime de tăiere 25 
-75 mm. Autopropulsat, viteză variabilă.

967 09 92-01 

Fără baterie și încărcător 

HUSQVARNA 115iHD45
Ideal pentru gardurile vii cu dimensiuni mici și 
medii. Greutate redusă și ușor de utilizat. 
Tehnologia Li-Ion reduce semnificativ nivelurile 
de zgomot.

3,2 kg fără baterie, 3000 tăieri/min, lamă de 
tăiere 45 cm. Funcție savE™ pentru o durată 
maximă de funcționare. 

967 09 83-01 

967 09 83-02, include QC80 și BLi10 

HUSQVARNA 115iL
Trimmer cu greutate redusă, comod și ușor de 
pornit, pentru utilizare domestică. Funcționează 
silențios. Ideal pentru tunderea marginilor 
gazonului.

3,4 kg fără baterie, diametru de tăiere 33 cm. 
Coadă telescopică, mâner reglabil și savE™ 
pentru o durată maximă de funcționare.

967 09 88-01 

967 09 88-02, include QC80 și BLi10 

HUSQVARNA S138i 
Un scarificator 2-în-1 fără cabluri, fiabil și ușor, 
alimentat de la două baterii, cu înlocuirea ușoară 
a lamei (greblă pentru mușchi / scarificator). 
Modelul compact și mânerul pliabil îl fac ușor de 
transportat și depozitat.

Lățime de tăiere 37,5 cm, adâncime de lucru -8 
mm  și  +5 mm. Împingere.

967 92 22-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LB 146i
Mașină de tuns gazonul comodă, alimentată cu 
două baterii, pentru utilizare domestică pentru 
gazoane cu dimensiuni mici și medii. Fără carbu-
rant lichid sau cabluri. Ușor de pornit. Comenzi de 
utilizator excelente pentru o vedere de ansamblu 
cuprinzătoare, cuțit optimizat pentru mulcire și 
manevrabilitate ideală datorită masei de tăiere 
compozite cu greutate redusă.

BioClip®. Lățime de tăiere 46 cm, înălțime de 
tăiere 35 -70 mm. Împingere.

967 86 21-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 115iPT4
Un motoferăstrău de elagaj ușor, alimentat cu 
baterie, cu o foarte bună capacitate de tăiere și 
fără emisii directe. Vibrații reduse. Tija 
telescopică asigură o rază de acțiune de până la 
4 m. Poate fi demontată în două părți pentru 
transport facil.

Lungimea șinei de ghidaj 25 cm, 4,1 kg fără 
baterie. Lungime 285 cm. Ham simplu inclus.

967 86 80-01, include QC80 și BLi10 

NOU

HUSQVARNA 120iB
Refulator pe baterii, cu greutate redusă, ușor de 
utilizat și silențios pentru grădini mici și medii. 
Pornire ușoară comodă, accelerație rapidă, 
greutate redusă și trei moduri pentru o operare 
flexibilă.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m /s, 2 kg fără baterie.

967 97 61-01 include baterie și încărcător

UTILIZARE OCAZIONALĂ
Seria de utilaje pe baterii pentru utilizare ocazională cuprinde o gamă de produse puternice 
Husqvarna concepute pentru utilizare moderată în sarcini mai ușoare de zi cu zi sau lucrări 
sezoniere de grădinărit. Produsele sunt silențioase și ușor de utilizat și de pornit, surprinzător 
de puternice în condiții de întreținere minimă. Bateriile BLi 20 sau BLi 10, împreună cu 
încărcătorul QC80, asigură o durată de exploatare suficientă pentru a duce sarcina la bun 
sfârșit. 

Citiți mai multe despre timpul de încărcare și de lucru la pagina 134.
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BATERII CU IONI DE LITIU
În această gamă veți găsi o 
baterie integrată Husqvarna care 
se potrivește perfect necesităților 
dumneavoastră, indiferent dacă 
doriți o baterie de mare 
capacitate pentru utilizarea 
profesională întreaga zi sau o 
baterie ușoară, dezvoltată pentru 
lucrări mai puțin intense.

HUSQVARNA BLi950X
Baterie de tip rucsac cu putere durabilă și 
performanță de cea mai înaltă clasă, pentru a 
putea lucra cu mai puține întreruperi și cu o 
eficiență sporită. Confort deosebit datorită 
bretelelor late, căptușite și a curelei de șold. 31,1 
Ah, 1120 Wh, 8,5 kg.

967 09 32-01 

HUSQVARNA BLi550X
Baterie de tip rucsac de mare capacitate cu 
performanță deosebită, pentru a putea lucra 
cu mai puține întreruperi și o eficiență sporită. 
O mulțime de opțiuni de reglare, bretele late, 
căptușite și curea de șold. 15,6 Ah, 562 Wh, 
7,1 kg.

967 09 31-01 

BATERII DE TIP RUCSAC  
CU IONI DE LITIU
Bateriile de tip rucsac Husqvarna 
sunt dezvoltate pentru utilizare 
profesională și sunt concepute 
pentru a rezista în condiții de 
exploatare intensă. Capacitatea 
mare și hamul confortabil vă 
permit să le utilizați în mod 
eficient toată ziua.

HUSQVARNA BLi20 / 10
Baterie puternică pentru utilizare ocazională. 
Durată de funcționare îndelungată într-o formă 
compactă. Asigură o răcire eficientă și este 
prevăzută cu un indicator de încărcare cu  
3 LED-uri. Până la 600 de reîncărcări. 4 /2 Ah, 
155 / 78 Wh, 1,2 /0,8 kg.

BLi20, 967 09 17-01 

BLi10, 967 09 16-01 

HUSQVARNA BLi300
Baterie integrată pentru utilizare profesională sau în 
regim semiprofesional. Asigură o durată de 
funcționare excelentă și unul din cele mai bune 
rapoarte capacitate/greutate. Este prevăzută cu un 
indicator de încărcare cu 4 LED-uri, cu funcționare 
pe orice vreme și răcire excelentă. Până la 1500 de 
reîncărcări. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg.

967 07 19-01 

HUSQVARNA BLi200 / 100
Baterie integrată pentru utilizare profesională sau 
în regim de jumătate de normă. Asigură o durată 
de funcționare îndelungată într-o formă 
compactă. Este prevăzută cu un indicator de 
încărcare cu 4 LED-uri, cu funcționare pe orice 
vreme și răcire excelentă. Până la 1500 de 
reîncărcări. 5,2 /2,6 Ah, 187/94 Wh, 1,3 /0,8 kg.

BLi200, 967 09 19-01 

BLi100, 967 09 18-01 

HUSQVARNA QC500
Încărcare extrem de rapidă pentru utilizare 
profesională sau în regim semiprofesional. Timpul 
de încărcare este cu 50% mai scurt decât la 
QC330 cu BLi300, BLi550X și BLi950X. Răcire 
activă a bateriilor, indicator de stare cu 2 LED-uri 
și putere înaltă de ieșire. 500 W, 100–240 V AC, 
1,5 kg.

967 09 15-01 

HUSQVARNA QC330
Unitate de încărcare rapidă pentru utilizări 
profesionale sau în regim semiprofesional. Cu 
răcire activă a bateriilor și indicator de stare cu 2 
LED-uri. 330 W, 100–240 V AC, 1,3 kg.

967 09 14-01 

HUSQVARNA QC80F
Încărcător de teren pentru încărcare în priza de 
12V a mașinii/camionului în timpul transportului. 
Pentru utilizare profesională sau în regim de 
jumătate de normă. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83-01 

CONVERTOR DE TENSIUNE HUSQVARNA VI600F
Permite încărcarea rapidă pe teren prin convertirea 
CC de 12 V de la o baterie cu acid și plumb în CA de 
220 V pentru încărcătoarele dumneavoastră 
QC500, QC330 sau QC80. Pentru utilizare 
profesională sau în regim de jumătate de normă.

967 62 85-01 

HUSQVARNA QC80
Încărcător standard cu indicator de stare, cu LED. 
Pentru utilizare ocazională. 80 W, 100–240 V AC, 
0,6 kg.

587 24 79-01 

ÎNCĂRCĂTOARE
Încărcătoarele de baterie 
Husqvarna sunt disponibile în mai 
multe versiuni, de la 
încărcătoarele standard pentru 
utilizări ocazionale la 
încărcătoarele profesionale 
avansate pentru încărcarea 
extrem de rapidă.

NOU

NOU

HUSQVARNA BLi30
Baterie integrată pentru utilizare în regim de 
jumătate de normă. Asigură o durată excelentă de 
funcționare și putere extra pentru aplicații 
solicitante. Este prevăzută cu un indicator de 
încărcare cu 4 LED-uri și răcire excelentă. Până la 
600 de reîncărcări. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.

967 93 77-01 

HUSQVARNA QC250
Unitate de încărcare rapidă pentru utilizare în 
regim de jumătate de normă, ideală pentru BLi30. 
Cu răcire activă a bateriei și design convenabil 
pentru suprafața de lucru. 250 W, 100–240 V AC, 
0,7 kg.

967 97 01-01 
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SERIA BATTERY

Material rezistent la apă 

5 puncte de fixare 
pentru baterie

Design robust pentru 
transportul bateriilor grele

4. APĂRĂTOARE HUSQVARNA PENTRU ȘOLD
Completează hamul de tip rucsac pentru baterii 
în combinație cu motouneltele pe baterii pentru 
arbuști și cu refulatoarele pe baterii. Pentru o 
poziție de lucru mai comodă și relaxată.

587 83 40-01 

5. MÂNER PENTRU REFULATOR
Vă permite să folosiți ambele mâini pentru a 
manevra refulatoarele într-o poziție de lucru mai 
comodă și mai relaxată. Se poate utiliza cu sau 
fără apărătoarea pentru șold. 

501 71 51-01, 530iBX 

544 40 00-04, 550iBTX 

6. DUZĂ PLATĂ PENTRU REFULATOR
Rază de acțiune mai mare. Cu partea frontală 
solidă din metal puteți răzui pe jos pentru a ridica 
frunzele umede sau deșeurile. Se potrivește la 
toate modelele de refulatoare pe baterii.

579 79 75-01 

7. DUZĂ CU AMORTIZOR DE ZGOMOT
Duză cu absorbant de zgomot incorporat care 
face lucrul și mai plăcut atât pentru utilizator cât 
și pentru cei din jur. Se potrivește la toate 
modelele de refulatoare pe baterii.

589 81 17-01 

1. CUTIE PENTRU BATERII HUSQVARNA
Cutie pentru transportarea și depozitarea în 
siguranță a bateriilor, încărcătoarelor și altor 
accesorii Husqvarna.

585 42 87-01, mic 400×300×160 mm,  
doar cu capac din spumă 

597 16 85-01, mediu 400×300×210 mm,  
capac din spumă și intrări din plastic, se potrivește 
la bateriile 6 BLi 100/200 sau 4 baterii BLi 
100/200/300 și 1 încărcător QC330/500 

585 42 88-01, mare 500×300×210mm,  
doar capac din spumă 

2. GEANTĂ PENTRU BATERII HUSQVARNA
Păstrează bateriile calde iarna și reci vara. 
Absoarbe eficient șocurile și protejează împotriva 
murdăriei și umezelii. Se potrivește la bateriile 
BLi10/BLi20/BLi200/BLi100.

585 37 18-01  

3. HAM PENTRU BATERIE DE TIP RUCSAC 
HUSQVARNA
Dacă folosește și altcineva în afară de 
dumneavoastră bateriile de tip rucsac, un ham 
personal înlesnește detașarea și schimbul de baterii 
în timp ce vă păstrați propriul ham reglat în mod 
optim pentru a vi se potrivi.

581 03 58-01 

1.  HAM PENTRU CUREAUA DE BATERII FLEXI
HUSQVARNA
Datorită bretelelor căptușite, asigură distribuirea 
uniformă a sarcinii pe umeri în timpul utilizări 
utilajului la diferite înclinații.

593 83 76-01 

2.  TOC COMBI CU BUZUNAR PENTRU PENE 
Dispozitiv combi pentru cleștele sau cârligul de 
ridicare și un buzunar pentru pene. 

593 83 83-02 

3.  SUPORT PENTRU PILĂ ȘI UNELTE COMBI
Suport pentru o pilă rotundă și una plată, plus 
unelte combi. Suportul previne în mod eficient 
pierderea sau deteriorarea sculelor dvs.

593 83 94-01 

4. SUPORT PENTRU SPRAY
Dispozitiv pentru spray, asigură păstrarea tubului 
în siguranță la locul său.

593 83 95-01 

5. CÂRLIG DE TRANSPORT
Un cârlig multifuncțional pentru transportul 
diferitelor scule, a bidoanelor de apă sau a altor 
echipamente. 

593 83 96-01 

6. ADAPTOR
Conectează echipamentul dvs. portabil la o 
baterie de tip rucsac sau la o curea FLEXI de 
baterii cu kit de conectare, pentru o zi de lucru 
mai comodă.

582 78 05-01 

7. GEANTĂ PENTRU ACESORII
Geantă ușor de folosit, care poate fi utilizată pe 
cureaua FLEXI de baterii. Pentru depozitarea 
uneltelor mici, accesoriilor sau sticlei de apă.

596 25 29-01 

8. DISPOZITIV DE SUSȚINERE BLi
Puteți atașa până la trei dispozitive de susținere 
BLi pe cureaua dvs. de baterii FLEXI pentru a 
transporta baterii suplimentare.

590 77 72-01 

ACCESORII PENTRU CUREAUA DE BATERII FLEXI HUSQVARNA

CUREA FLEXI PENTRU 
SISTEMUL DE BATERII 
HUSQVARNA
Cureaua FLEXI pentru baterii de la Husqvarna vă permite să transportați până la trei 
baterii BLi și accesorii Husqvarna pe șolduri, pentru un confort sporit în timpul zilelor 
de lucru lungi și productive. Prin conectarea produsului dumneavoastră la o baterie 
și transportarea acesteia în curea, puteți reduce greutatea la nivelul brațelor și 
mâinilor. Design durabil și confortabil pentru lucrări solicitante.

KIT DE TRANSPORT
Pentru transportul bateriilor de rezervă și 
accesoriilor pe curea.

590 77 67-01 

KIT DE ADAPTOR
Pentru conectarea produselor Husqvarna la 
sloturile de baterii BLi. Pot fi utilizate și pentru 
transportul bateriilor de rezervă și accesoriilor.

590 77 67-02 

KIT DE CONECTOR
Pentru conectarea Husqvarna 530iBX. Pentru 
conectarea produselor Husqvarna la sloturile de 
baterii BLi. Pot fi utilizate și pentru transportul 
bateriilor de rezervă și accesoriilor.

590 77 67-03 

Sistem fără 
unelte pentru 

atașarea / 
transportul 
bateriilor și 

accesoriilor.

Posibilitatea de a 
adăuga hamuri, 
disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU BATERII
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De ce anume este nevoie pentru a fabrica o mașină robotizată de tuns gazon care poate lucra 
non-stop pentru a avea un gazon bine întreținut în fiecare grădină - în pofida vremii nefavorabile, 
a formelor complicate, a pantelor abrupte, a pasajelor înguste și a altor obstacole? Răspunsul 
nostru: peste 25 de ani de inovație, testare și îmbunătățire constantă. Încă din 1995 am dezvoltat 
continuu mașinile robotizate originale Husqvarna Automower® ajungând azi la cea mai extinsă, 
fiabilă și cu valoare demonstrată gamă de mașini robotizate de tuns gazonul, disponibilă pe piață.

MAȘINI ROBOTIZATE DE TUNS GAZON

TUNDERE 
CU PERFECȚIUNE  
DE ROBOT
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INSTALAȚI ȘI UITAȚI DE GRIJI
Mașinile robotizate de tuns gazonul Husqvarna Automower®  
sunt prevăzute cu soluții tehnice avansate pentru a obține un 
nivel maxim de fiabilitate. Aceasta înseamnă funcționare cu 
întreținere și depanare minime.

REZULTATE PERFECTE
Sistem unic de tăiere – trei lame de tăiere din oțel carbon 
plasate sub o apărătoare metalică, efectuând tăieri curate. 
Firele de iarbă tăiate mai scurt înseamnă o mai bună fertilizare 
a solului, un rezultat excelent de tăiere, fără mușchi și cu 
consum mai mic de energie. Și fără iarbă tăiată pe care să o 
greblați și să o aruncați.

SE ADAPTEAZĂ LA NIVELUL DE CREȘTERE  
A IERBII
Mașinile robotizate de tuns gazonul Automower® dotate cu 
temporizator meteo maximizează timpul de tundere în 
perioadele de creștere intensivă a ierbii. Pe vreme însorită sau 
secetoasă, sau la sfârșitul sezonului, va termina activitatea mai 
rapid, reducând astfel uzura gazonului și a mașinii de tuns.

MAȘINI ROBOTIZATE DE TUNS GAZON

CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

PERFORMANȚE MAI BUNE PE TERENURI  
ÎN PANTĂ
Mașina robotizată de tuns gazonul cu tracțiune integrală de la 
Husqvarna își va face cu ușurință treaba chiar și pe cele mai 
solicitante peluze. Deoarece poate aborda pante cu înclinație 
de până la 70% (35˚), aceasta asigură rezultate perfecte chiar 
și pe dealuri înierbate dificile.

VECINI MULȚUMIȚI
Mașinile noastre robotizate de tuns gazonul ecologice sunt 
alimentate de la baterii. Acestea taie iarba fără emisii directe 
dăunătoare și sunt foarte silențioase. Nici dvs. nici vecinii dvs. 
nu vor observa mașina de tuns gazonul deplasându-se pentru 
a-și face treaba.

CONECTIVITATE
Aplicația noastră mobilă vă permite să comunicați cu ușurință 
cu mașina dvs. de tuns gazonul (cu excepția modelului 105). 
Automower® Connect din orice locație prin intermediul 
telefonului mobil sau soluția pentru distanțe mici 
Automower® Connect@HOME prin Bluetooth®. 
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10 ANI DE CONECTIVITATE 
GRATUITĂ INCLUSĂ!

CU AUTOMOWER® CONNECT 
DOAR ADĂUGAȚI UN TELEFON 
INTELIGENT ȘI VEȚI PRELUA 
CONTROLUL
Automower® Connect este o funcție care vă oferă 
control deplin asupra mașinii robotizate de tuns 
gazonul prin intermediul propriului telefon mobil. Puteți 
trimite comenzi de pornire, oprire și staționare, puteți 
verifica și regla setările și, de asemenea, puteți primi 
alarme și puteți monitoriza poziția mașinii de tuns 
gazonul în caz de furt - oriunde v-ați afla.  
Citiți mai mult la pagina 26.

MAȘINI ROBOTIZATE DE TUNS GAZON

Sistemul de detectare a obiectelor de la distanță 
permite mașinii de tuns să încetinească 

înainte de a se lovi de un obiect

NAVIGAȚIE ASISTATĂ DE GPS PENTRU 
TUNDERE OPTIMĂ ÎN GRĂDINI COMPLEXE
Husqvarna Automower® X-line și mașinile din seria 500 au un sistem  
GPS integrat care creează o hartă a grădinii. Mașina robotizată de tuns 
gazonul știe exact ce părți ale grădinii a acoperit și optimizează automat 
modelul de tundere.

Motoarele cu tehnologie Ultrasilent asigură 
niveluri de zgomot extrem de reduse

Farurile LED eficiente din punct de vedere 
energetic vă permit să identificați produsul 
în timpul funcționării în întuneric. 

Temporizatorul meteo adaptează automat 
cantitatea de tundere la rata de creștere a 
ierbii - pentru funcționare fără dificultăți

Tracțiunea integrală și designul 
unic articulat al carcasei cu 
manevrabilitate excelentă - pentru 
grădini complexe și pante abrupte

Navigația asistată de GPS asigură tăierea 
uniformă a ierbii chiar și în grădini complexe

Greutate redusă și design 
inteligent pentru o capacitate 
ridicată și un consum scăzut de 
energie

Automower® Access – interacțiune 
intuitivă prin intermediul afișajului 
color de înaltă rezoluție și a 
selectorului rotativ

PERFORMANȚE EXCELENTE PE TERENURI ÎN PANTĂ
Datorită tracțiunii integrale, Husqvarna Automower® AWD poate 
lucra pe pante cu înclinație de până la 70% (35°), în timp ce alte 
modele lucrează pe pante de maxim 45 % (24°).
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PROGRAMUL DE LUCRU
Mașina robotizată de tuns gazonul nu ar trebui să lucreze atunci când membrii 
familiei vor să se joace sau să se relaxeze pe gazon. Asigurați-vă că alegeți un 
model din gama mașinilor robotizate de tuns gazonul Automower® cu 
capacitate suficient de mare pentru a tunde întregul gazon în intervalul în care 
pe gazon nu au loc alte activități. Dacă doriți să tundeți noaptea, alegeți un 
model cu motor Ultrasilent pentru un nivel minim de zgomot.

COMPLEXITATEA
Dacă suprafața gazonului dumneavoastră este plană și de formă pătrată, puteți 
opta și pentru o mașină robotizată mai puțin avansată.  
În schimb, dacă gazonul cuprinde pante, pasaje înguste, zone neuniforme și 
obstacole frecvente cum ar fi tufișuri și copaci, vă recomandăm să optați pentru 
o mașină de tuns cu capacitate dovedită de a face față acestor provocări 
precum modelele cu tracțiune integrală.

DIMENSIUNEA GAZONULUI
Capacitatea de tundere specificată pentru orice mașină robotizată de tuns 
gazonul reprezintă valoarea maximă care poate fi obținută dacă mașina 
lucrează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, oprindu-se doar pentru a-și 
încărca bateria. Prin urmare, vă recomandăm să alegeți o mașină cu o 
capacitate care depășește semnificativ mărimea gazonului, ca să aveți timp și 
pentru alte activități.

Exemplu: Dacă gazonul dumneavoastră are 500 m² și doriți ca mașina dvs. 
robotizată să lucreze în fiecare zi între 8 - 16 (8 ore / 24 = 0,33), capacitatea 
specificată trebuie să fie de cel puțin 500/0,33 = 1.500 m²

CE TREBUIE SĂ AVEȚI ÎN VEDERE CÂND  
CUMPĂRAȚI O MAȘINĂ ROBOTIZATĂ DE 
TUNS GAZON HUSQVARNA 
AUTOMOWER®
Pentru a stabili ce mașină robotizată de tuns gazonul să alegeți, trebuie să 
luați în considerare câteva aspecte menționate mai jos: Programul de lucru 
dorit, dimensiunea gazonului și complexitatea acestuia, sub aspectul 
pantelor, formei, pasajelor și a altor obstacole. Vizitați secțiunea 
Automower® de pe site-ul Husqvarna pentru mai multe informații și 
recomandări. Pe site veți găsi, de asemenea, calculatorul nostru interactiv 
pentru a vă ajuta să luați o decizie. Citiți mai multe pe husqvarna.ro

DE CE O MAȘINĂ ROBOTIZATĂ DE TUNS GAZONUL 
HUSQVARNA AUTOMOWER® VĂ VA ÎMBUNĂTĂȚI 
CALITATEA GAZONULUI
Husqvarna Automower® utilizează lame foarte 
ascuțite pentru a tăia iarba puțin câte puțin, 
rezultând un gazon cu aspect impresionant, 
verde, pe care cuțitele convenționale nu îl pot 
obține. Gazonul este tuns frecvent, pe timp 
ploios sau uscat, iarba tăiată fiind atât de mică 
încât nu este necesară colectarea ei. Iarba 
tăiată devine astfel îngrășământ natural, care 
menține gazonul fertilizat, verde și fără mușchi. 

Temporizatorul meteo adaptează timpul dedicat 
tunderii, astfel încât Husqvarna Automower® 
lucrează mai mult în perioadele cu creștere 
intensă a ierbii și mai puțin în perioadele însorite, 
uscate. Iar reglarea electrică a înălțimii de tăiere 
vă permite să stabiliți lungimea ierbii cu o simplă 
apăsare a butonului corespunzător de pe 
tastatură, sau de la distanță prin aplicația de 
telefon Automower® Connect.
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X-LINE X-LINEX-LINE

SERIA 500
O gamă de mașini robotizate de 
tuns gazonul Husqvarna 
dezvoltate special pentru aplicații 
comerciale. Oferă cel mai eficient 
mod de a obține rezultate 
uniforme perfecte. Ideale pentru 
profesioniști și firme publice sau 
private care caută noi moduri de 
a spori valoarea afacerii lor.

SERIA 400
Mașinile noastre robotizate de 
tuns gazonul pentru zone 
rezidențiale prezintă o capacitate 
premium de tăiere, niveluri extrem 
de scăzute de zgomot și funcții 
avansate. Acestea pot lucra cu 
ușurință gazoane denivelate mari 
și mici și pot fi programate, pentru 
un confort sporit de utilizare și 
rezultate mai bune.

MAȘINI ROBOTIZATE DE TUNS GAZON

X-LINE

O GAMĂ DE MAȘINI ROBOTIZATE  
DE TUNS GAZONUL CU TOATE 
CARACTERISTICILE INCLUSE
Husqvarna X-Line este gama noastră echipată cu toate 
caracteristicile, concepută special pentru aceia dintre 
dumneavoastră care își doresc o mașină robotizată de 
tuns gazonul de ultimă generație. Aceste mașini robotizate 
de tuns gazonul sunt dotate cu pachetul pentru utilaje X-Line, 
inclusiv Automower® Connect cu urmărire GPS în caz de furt, 
navigare asistată de GPS, faruri LED, amortizor frontal și caroserie cu 
design X-Line.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Mașină robotizată de tuns gazonul profesională, 
cu cea mai mare viteză și capacitate de tăiere din 
gama sa. Pentru grădini de până la 5000 m²* cu 
suprafețe dificile. Pantă max. 45%. Echipată cu 
control profesional pentru interacțiune 
simplificată și solidă. Tehnologie cu ultrasunete și 
navigare asistată de GPS, control de la distanță și 
supraveghere prin Husqvarna Fleet Services™.

967 65 02-16 

Kit de instalare recomandat: MARE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD
Mașină robotizată de tuns gazonul, robustă, cu 
tracțiune integrală, dezvoltată pentru utilizare 
profesională. Tunde cu ușurință gazoane cu 
suprafețe de până la 3500 m²* și poate naviga în 
jurul obstacolelor, pe terenuri accidentate și pante 
de maxim 70%. Echipată cu control profesional 
pentru interacțiune simplificată și solidă. 
Tehnologie cu ultrasunete, control de la distanță și 
supraveghere prin Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34-16 

Kit de instalare recomandat: MARE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
O mașină robotizată de tuns gazonul puternică, de mare 
capacitate, adecvată pentru majoritatea tipurilor de 
grădini cu suprafețe de până la 2200 m²*. Poate face față 
majorității dificultăților întâmpinate de obicei într-o 
grădină îngrijită. Pantă max. 45%. Echipată cu funcție 
pentru gestionarea automată a pasajelor, reglarea 
electrică a înălțimii, temporizator meteo și motor 
ultrasilențios. Echipată cu Automower® Connect@Home.

967 67 31-16 

Kit de instalare recomandat: MARE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520
Mașină robotizată de tuns gazonul cu design 
robust și o capacitate mare de tăiere, adecvată 
pentru majoritatea grădinilor de până la 2200 
m²*. Pantă max. 45%. Echipată cu control 
profesional pentru interacțiune simplificată și 
solidă. Control de la distanță și supraveghere prin 
Husqvarna Fleet Services™.

967 66 21-16 

Kit de instalare recomandat: MARE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440
Robustă și fiabilă, adecvată pentru gazoane de 
până la 4000 m²*. Poate naviga pe suprafețe 
complexe, pasaje înguste, terenuri accidentate și 
pante, cu înclinație maximă de 45%. 
Temporizatorul meteo reglează tunderea în 
funcție de ritmul de creștere. Tăierea în puncte 
permite abordarea zonelor cu iarbă mai înaltă. 
Echipată cu Automower® Connect@Home.

967 67 33-16 

Kit de instalare recomandat: MARE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Mașină robotizată de tuns gazonul cu tracțiune 
integrală. Tunde cu ușurință gazoane cu 
suprafețe de până la 3500 m²* și poate naviga în 
jurul obstacolelor, pe terenuri accidentate și 
pante de maxim 70%. Concepută cu design 
X-line, cu faruri LED și interacțiune inteligentă prin 
intermediul ecranului color Automower® Access. 
Echipată cu Automower® Connect inclusiv 
urmărire prin GPS în caz de furt.

967 85 33-16 

Kit de instalare recomandat: MARE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Model premium și alegerea perfectă pentru toate 
grădinile, inclusiv grădini deosebit de complexe, 
cu suprafețe de până la 3200 m²*, cu zone 
separate de gazon, pasaje înguste, copaci, 
tufișuri și pante abrupte. Pantă max. 45%. 
Concepută cu navigare asistată de GPS și design 
X-line cu faruri LED. Echipată cu Automower® 
Connect inclusiv urmărire prin GPS în caz de furt. 

967 85 28-16 

Kit de instalare recomandat: MARE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Pentru grădini de până la 5000 m²* cu suprafețe 
dificile. Poate gestiona suprafețe dificile, 
complexe și separate de gazon, cu unul sau mai 
multe pasaje și pante abrupte. Pantă max. 45%. 
Concepută cu navigare asistată de GPS și design 
X-line cu faruri LED. Echipată cu Automower® 
Connect inclusiv urmărire prin GPS în caz de furt.

967 85 30-16 

Kit de instalare recomandat: MARE
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DSCĂRCAȚI APLICAȚIA 

AUTOMOWER® CONNECT

SERIA 300
Ideale pentru gazoane de 
dimensiuni mici și medii, aceste 
mașini oferă funcții inteligente 
care vă permit să programați 
unde, cum și când doriți ca 
mașina dvs. Automower® să 
efectueze tunderea. Acestea pot 
lucra pe pante de maxim 40%. 
Sistem intuitiv de afișare a 
meniului pe un ecran ușor de 
utilizat.

SERIA 100
Pentru utilizatori casnici cu 
gazoane mai mici, pe teren plat, 
care doresc fiabilitatea, confortul 
și performanța mașinilor noastre 
robotizate de tuns gazonul. 
Asemenea modelelor mai mari, 
seria 100 asigură rezultate 
excelente de tăiere. Sunt ușor de 
instalat, întreținut și utilizat, iar 
vecinii dumneavoastră nici nu vor 
observa când sunt în funcțiune.

*  Calculul suprafeței de lucru pornește de la premisa că mașina de tuns lucrează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. De exemplu, dacă preferați ca mașina de tuns să nu opereze noaptea sau când se joacă 
copiii, mașina nu va putea acoperi o suprafață de lucru atât de mare și, de aceea, vă recomandăm să optați pentru un model mai mare. Consultați tabelul de la paginile 146-147 pentru a găsi modelul 
adecvat grădinii dumneavoastră.

Toate mașinile robotizate de tuns gazonul respectă cerințele europene legate de siguranța în domeniul electric, prin testări efectuate de terți - asigurate exclusiv de Intertek Semko AB. 

X-LINE

DISTRIBUITORUL DVS. HUSQVARNA  
VĂ POATE AJUTA CU RECOMANDĂRI ȘI 
SERVICII DE INSTALARE
Consultarea cu distribuitorul dvs. Husqvarna este întotdeauna o modalitate 
bună de a vă asigura că veți alege modelul optim de mașină Husqvarna 
Automower® pentru dumneavoastră și grădina dumneavoastră. Pentru un 
confort maxim și o funcționare fără dificultăți, vă recomandăm să permiteți 
distribuitorului dvs. să se ocupe și de instalarea mașinii în grădina 
dumneavoastră. Consultați localizatorul nostru de distribuitori pe 
husqvarna.ro

MAȘINI ROBOTIZATE DE TUNS GAZON

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Cea mai avansată din seria 300. Tunde gazoane 
cu forme complicate cu suprafețe de până la 
1600 m²*, putând gestiona pasaje înguste și 
pante, cu înclinație maximă de 40%, și terenuri 
accidentate. Concepută cu navigare asistată de 
GPS și design X-line cu faruri LED. Echipată cu 
Automower® Connect inclusiv urmărire prin GPS 
în caz de furt. 

967 85 27-16 

Kit de instalare recomandat: MEDIU

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Concepută pe o platformă fiabilă cu 4 roți, 
această mașină oferă randament optimizat pe 
terenuri denivelate păstrându-și forma compactă. 
Personalizați mașina schimbându-i capacul 
superior. Pentru grădini de dimensiuni mici și 
medii de până la 1000 m²* cu mai multe 
obstacole. Pantă max. 40 %. Echipată cu 
Automower® Connect@Home.

967 67 29-16 

Kit de instalare recomandat: MEDIU

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Funcția de gestionare automată a pasajelor ajută 
la modul de abordare a gazoanelor cu pasaje 
înguste în timp ce temporizatorul meteo reglează 
timpul de tundere conform ritmului de creștere a 
ierbii. Pentru grădini de dimensiuni medii de până 
la 1500 m²* cu mai multe obstacole. Poate lucra 
pe pante cu înclinație maximă de 40 %. Echipată 
cu Automower® Connect@Home.

967 67 30-16 

Kit de instalare recomandat: MEDIU

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Concepută pentru gazoane de dimensiuni mai mici. 
Forma compactă și greutatea redusă îi sporesc 
manevrabilitatea în zone mici. Pentru grădini 
deschise și plate de dimensiuni medii de până la 
600 m²* cu obstacole mai puține. Gestionează 
pasaje mai late și pante mai line. Pantă max. 25 %.

967 64 54-16 

Kit de instalare recomandat: MIC
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Design compact, ușor de operat și de întreținut. 
Perfectă pentru grădini mai mici dar complexe, cu 
suprafețe de maxim 600 m². Gestionează pasaje 
înguste și pante abrupte cu înclinație maximă de 
40%. Poate fi spălată cu furtunul. Echipată cu 
temporizator meteo, senzor de îngheț și 
Automower® Connect@Home.

967 97 40-16 

Kit de instalare recomandat: MIC
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CONTROL Primiți mesaje de stare 
și trimiteți mașinii de tuns 
comenzi de Pornire, Oprire și 
Parcare, de oriunde v-ați afla în 
lume.

CONFIGURARE Aduce sistemul 
meniului mașinii pe telefonul 
dumneavoastră inteligent. Citiți și 
modificați setările fără să fie 
necesar să vă aflați la fața 
locului.

SECURITATE Recepționați o 
alarmă și identificați poziția 
mașinii dvs. de tuns gazonul în 
cazul unui furt.

MONITORIZARE DE LA 
DISTANȚĂ. CONTROL 
PERMAMENT.
Puteți controla în totalitate mașina robotizată de tuns gazonul, 
oriunde v-ați afla, în cel mai convenabil mod. Cu aplicația 
dedicată Automower® Connect, aveți posibilitatea să 
controlați mașina de la distanță sau să o manevrați prin 
intermediul comenzilor vocale transmise prin 
echipamentul dvs. inteligent pentru casă, precum  
Amazon Alexa. La fel de ușor, puteți să o integrați în sistemul 
dvs. inteligent GARDENA pentru controlul irigării și să 
sincronizați programele de irigare și tundere. Simplu, automat, intuitiv 
 - cu rezultate perfecte, de fiecare dată.

CONTROLAȚI-VĂ ASPERSOARELE ȘI MAȘINA 
DE TUNS DIRECT DE PE SMARTPHONE
Acum puteți avea o relație și mai inteligentă cu grădina dumneavoastră. 
Conectând Husqvarna Automower® la sistemul inteligent de irigare GARDENA® 
de înaltă performanță, puteți sincroniza cu ușurință mașina robotizată de tuns 
gazonul cu programul de irigare. Relaxați-vă în timp ce mașina robotizată de 
tuns gazonul Automower® vă menține gazonul perfect tuns și sănătos, iar 
sistemul inteligent GARDENA® - cu senzorii săi care măsoară umiditatea solului, 
temperatura exterioară și intensitatea luminii și apoi programează irigarea 
corespunzător - vă asigură un gazon verde și proaspăt. Aplicabil pentru toate 
produsele echipate cu Automower® Connect.

ESTE VREMEA SĂ TUNDEȚI IARBA?  
ÎNTREBAȚI-O PE ALEXA!
Husqvarna vă oferă încă o funcție convenabilă pentru tunderea robotizată, 
asigurând compatibilitatea tuturor mașinilor robotizate de tuns gazonul echipate 
cu Automower® Connect cu Amazon Alexa și Google Home. Acest lucru 
înseamnă că tot ce trebuie să faceți este să transmiteți o comandă vocală prin 
difuzorul dvs. inteligent, iar mașina robotizată Automower® își începe imediat 
lucrul. Proprietarii vor putea executa cele mai obișnuite comenzi, cum ar fi 
pornirea, oprirea, parcarea și vor primi informații de stare de la mașinile lor pur și 
simplu întrebând-o pe Alexa. 

COMUNICAȚII DE DATE MOBILE

AUTOMOWER® CONNECT
– Echipament standard la modelele X-Line și seria 500
– Disponibil ca accesoriu la modelele 440, 420, 315, 310 și 305
– Comunicații date mobile în toată lumea*
– Contract inclus de date mobile pe 10 ani*
– Geofence cu urmărire prin GPS în caz de furt

COMUNICAȚIE BLUETOOTH ®

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
–  Echipament standard la seriile 300 / 400 și 500
–  Comunicație Bluetooth® pe o rază de până la 30 de metri 
–  Nu necesită contract de date mobile 

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA 

AUTOMOWER 

® CONNECT

EXPLORAȚI IFTTT ȘI TRANSFORMAȚI AUTOMOWER® ÎNTR-UN UTILAJ ȘI MAI INTELIGENT
IFTTT (If This Then That) este un serviciu web gratuit și ușor de utilizat. Acesta 
vă permite să creați propriile miniaplicații și să integrați Automower® și mai 
profund în sistemele inteligente pentru casă. De exemplu, puteți să îl setați 
astfel încât Automower® să înceapă să tundă atunci când se activează 

alarma casei. Sau să parcheze atunci când temperatura scade sub o anumită 
valoare - și multe, multe altele. Limitele sunt stabilite doar de imaginația dvs. 
Vizitați secțiunea Automower® de pe website-ul nostru pentru a afla 
mai multe informații.
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CAPAC SUPERIOR ÎNLOCUIBIL 
Conferiți unicitate și personalizați-vă mașina de 
tuns gazonul schimbând culoarea capacului 
superior. 

Alb, 305, 597 70 31-01  
Portocaliu, 305, 597 70 31-02 

Alb, 310 /315, 587 23 58-02  
Portocaliu, 310 /315, 587 23 58-03 

Alb, 315X, 590 87 69-02  
Portocaliu, 315X, 590 87 69-03 

Alb, 430X, 590 87 70-02  
Portocaliu, 430X, 590 87 70-03 

Alb, 435X AWD, 596 30 00-02  
Portocaliu, 435X AWD, 596 30 00-03 

Alb, 450X, 588 79 91-02  
Portocaliu, 450X, 588 79 91-03 

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

CORPURI CU DESIGN ALB
Mașinile robotizate de tuns gazonul Husqvarna 
105 și 420 pot fi echipate cu corp de culoare  
alb polar,

105, 580 96 54-02 

420, 580 96 56-02 

CARCASĂ 
Protejează stația de încărcare și mașina 
robotizată de tuns gazonul de expunerea la soare 
și ploaie. 

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

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

AWD, 597 63 53-01 

AGĂȚĂTOARE DE PERETE
Depozitare ușoară pe perete pentru mașina de 
tuns și pentru stația de încărcare atunci când nu 
sunt utilizate sau pe timp de iarnă. 

305, 597 70 36-01 

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

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

ACCESORII

KIT PENTRU TEREN ACCIDENTAT
Oferă o tracțiune excelentă pe 
gazoane aflate pe teren accidentat și 
în pantă, asigurându-vă că mașina dvs. 
robotizată de tuns gazonul 
Automower® operează la nivelul 
așteptărilor dumneavoastră. 
Performanța pe pante crește cu până 
la 5% la marginea gazonului, în funcție 
de vreme și de calitatea gazonului.

305, 597 70 46-01 

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

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

KIT DE PERII PENTRU ROȚI
Păstrează curate roțile de antrenare 
pentru a asigura o tracțiune bună. 

305,  
597 70 54-01 

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

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

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

KIT DE INSTALARE AUTOMOWER® CONNECT
Kitul de instalare include cabluri de delimitare, cleme, racorduri și conectori 
în diferite cantități și lungimi, adecvate pentru grădina dumneavoastră.

SMALL Adecvat pentru suprafețe deschise de max. 800 m² sau suprafețe complexe de gazon  
de max 400 m², 967 97 21-01 

MEDIU Adecvat pentru suprafețe deschise de max. 2000 m² sau suprafețe complexe de gazon  
de max 1000 m², 967 97 22-01 

MARE Adecvat pentru suprafețe deschise de max. 5000 m² sau suprafețe complexe de gazon  
de max 2500 m², 967 97 23-01 

CABLU DELIMITATOR
150 m, 597 23 78-01 

50 m, 597 23 78-02 

KIT DE REPARAȚII CABLU DELIMITATOR
597 53 95-01 

CLEME
100 buc, 577 86 42-01 

CUPLOARE 
5 buc, 577 86 47-01 

CONECTORI 
5 buc, 577 86 48-01 

10 ANI DE 
CONECTIVITATE 

GRATUITĂ INCLUSĂ!

KIT DE CURĂȚARE ȘI DE ÎNTREȚINERE 
Echipament pentru curățare și 
întreținere mai ușoară a mașinii dvs. 
Automower® în timpul sezonului de 
tundere. Conține două perii speciale, o 
șurubelniță pentru înlocuirea cuțitelor, 
un burete abraziv pentru curățarea 
conectorilor mașinii și stației de 
încărcare, un prosop și un recipient din 
plastic cu soluție de îngrijire pentru 
curățarea pieselor din plastic.

590 85 51-01 

MODUL AUTOMOWER® 
CONNECT
Modulul Automower® Connect vă permite 
să controlați și să configurați mașina 
robotizată de tuns gazonul. Cu modulul 
instalat, puteți descărca aplicația pe 
telefonul dvs. Android sau iPhone și o 
puteți utiliza pentru a comunica direct cu 
mașina de tuns gazonul. Echipare standard 
la Automower® 315X/430X/435X 
AWD/450X/520/535 AWD/550. 
* Conectivitatea gratuită timp de zece ani înseamnă că 
Husqvarna suportă costul traficului de Internet mobil 
dintre robotul dvs. Automower® și serverul Automower® 
Connect din ziua activării serviciului. Serviciul 
Automower® Connect necesită transfer de date de 2G/3G 
sau LTE Cat-M1, tehnologie asigurată de operatorii 
telecom din fiecare țară (terță parte). Întreținerea 
asigurată de Husqvarna acoperă strict funcționarea 
produsului, și nu eventualele dificultăți de comunicare 
care ar putea rezulta din restricțiile de transfer de date.

CUTIE DE PROTECȚIE PENTU 
CONECTOR
Protejează capetele libere ale 
cablului de delimitare, pentru 
depozitarea mașinii robotizate și 
a stației de încărcare, pe timp de 
iarnă.

590 85 50-01 

NOU

LAME DE SIGURANȚĂ
Lame de siguranță Husqvarna din oțel 
carbon. Combină rezistența înaltă cu 
durabilitate pe o perioadă lungă de 
timp.

9 buc, 577 86 46-03 

Utilizați numai lame originale Husqvarna. Testate și 
aprobate de Intertek (o companie de inspecție, 
testare și certificare), privind siguranța, funcționarea 
și nivelurile de zgomot în conformitate cu EN50636-
2-107 și IEC60335-2-107.

LAME DURABILE
Lamele durabile Husqvarna durează 
de două ori mai mult decât cele 
clasice, grație noului design. Acesta 
conferă muchii mai dure și mai 
ascuțite, care pot tăia pe toate cele 
patru laturi, fără să compromită 
standardele de siguranță.

6 buc, 595 08 44-01 

Utilizați numai lame originale Husqvarna. Testate și 
aprobate de Intertek (o companie de inspecție, 
testare și certificare), privind siguranța, funcționarea 
și nivelurile de zgomot în conformitate cu EN50636-
2-107 și IEC60335-2-107.

KIT-UL FAIR WAY
Coboară înălțimea minimă de tăiere 
la 10 mm. Permite tunderea 
culoarelor de pe terenurile de golf și 
a peluzelor similare, cu Husqvarna 
Automower®.

420/430X/440/450X/520/550, 
597 49 63-02 
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ALEGEREA PERFECTĂ  
PENTRU GAZONUL 
DUMNEAVOASTRĂ
Toate mașinile noastre de tuns gazonul sunt concepute să ofere cele mai mari performanțe și 
niveluri de eficiență cu soluții ergonomice și inteligente. Mașinile de tuns gazonul pe benzină și 
pe baterii dispun în egală măsură de motoare cu specificații înalte și mase de tăiere rezistente, 
care asigură rezultate de tăiere de primă clasă, de fiecare dată. Așadar, indiferent ce model 
Husqvarna alegeți, vă puteți aștepta să aveți o mașină de tuns gazonul solidă, fiabilă și care 
livrează rezultatele dorite pentru un gazon sănătos și bine întreținut.
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REZULTATE ORDONATE
Colectarea contribuie la prevenirea răspândirii buruienilor și 
curăță gazonul de frunze și crengi pentru a conferi gazonului 
un aspect ordonat.

TĂIERE LONGITUDINALĂ
Evacuare laterală / posterioară - aceste sisteme de tăiere au o 
capacitate mai mare și prin urmare sunt adecvate pentru iarbă 
înaltă, dură sau care este tunsă mai rar.

OPRIRE ȘI PORNIRE
Funcția InStart™ prezentă la câteva dintre modelele noastre, 
asigură o pornire mai ușoară ca oricând. Împingeți în jos 
mânerul și motorul pornește. Dați drumul mânerului, și motorul 
se oprește.

MANEVRARE COMODĂ
Comenzile intuitive, mânerele aflate la îndemână și 
colectoarele concepute ergonomic sunt detalii care fac ca 
mașinile noastre de tuns gazonul să fie ușor și comod de 
utilizat.

MAȘINI DE TUNS GAZON

CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

UȘOR DE PORNIT
Mașinile de tuns gazonul Husqvarna pe benzină sunt ușor de 
pornit, majoritatea dintre ele neavând nevoie de șoc. Mașinile 
de tuns gazonul pe baterii sunt și mai ușor de utilizat - 
deblocați și apăsați brațul mânerului!ALEGEREA PERFECTĂ  

PENTRU GAZONUL 
DUMNEAVOASTRĂ

GAZOANE SĂNĂTOASE
BioClip® – mulcirea poate contribui la fertilizarea naturală a 
gazonului dumneavoastră, eliberând în sol substanțele nutritive 
care sunt benefice pentru creșterea și sănătatea generală a 
gazonului dumneavoastră, împiedicând creșterea buruienilor. 
Tehnologia BioClip® este disponibilă atât pentru mașinile pe 
benzină cât și pentru cele alimentate de la baterie.
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Control variabil al vitezei

Mașinile noastre de tuns pe baterii 
permit o tundere silențioasă, eficientă 
fără riscul de a tăia vreun cablu electric. 
Ideală pentru gazoane mai mici sau 
medii.

Reglarea centralizată a înălțimii de tăiere 
pentru setare ușoară și comodă

Reglarea înălțimii mânerului pentru 
confort sporit al utilizatorului

Motoare cu specificații înalte de la 
producători de marcă

InStart™ – porniți motorul  
împingând mânerul în jos,  

și opriți-l, eliberându-l

Performanță de colectare de 
cea mai înaltă clasă și colector 
ușor de manevrat, care asigură 

golirea și înlocuirea comodă a 
sacului

MAȘINI DE TUNS GAZON

DE CE SĂ ALEGEȚI O 
MAȘINĂ DE TUNS 
HUSQVARNA PE BATERII? 
Mașinile de tuns gazonul Husqvarna, alimentate 
pe baterie, sunt mașini de tuns și de colectat 
silențioase, eficiente și extrem de ușor de 
utilizat. Ideale pentru gazoanele de dimensiuni 
medii sau pentru tunderea zonelor în care 
mașinile robotizate sau tractoarele Rider nu pot 
ajunge. Alimentate de la aceleași baterii BLi 
precum toate produsele din seria Husqvarna 
Battery.

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.

MAI PUȚINĂ ÎNTREȚINERE, MAI EFICIENT 
Produsele pe baterie de înaltă performanță de la Husqvarna sunt cu 
adevărat produse fără întreținere. Miezul bateriei și toate componentele 
sensibile sunt protejate pentru a rezista la utilizare dură și frecventă. 
Utilajele sunt dezvoltate direct împreună cu bateriile, ceea ce asigură o 
compatibilitate perfectă dar și o performanță, fiabilitate și durată de 
funcționare maxime.
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DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Planificați să transportați mașina de tuns între casă și cabana de vară?  
Atunci trebuie să optați pentru o mașină de tuns ușoară și compactă,  
cu mânere pliabile.

CUM SĂ PORNIȚI
Dacă doriți o pornire fără efort, o mașină de tuns cu demaror electric sau chiar o 
mașină de tuns pe baterii reprezintă alegerea firească - nu trebuie decât să 
apăsați pe buton. Funcția InStart™ prevăzută pe unele modele face pornirea și 
mai ușoară: apăsați mânerul și motorul pornește. Dați drumul mânerului, și 
motorul se oprește.

MĂRIMEA ȘI COMPLEXITATEA  
GAZONULUI DUMNEAVOASTRĂ
Cu cât este mai mare gazonul dumneavoastră, cu 
atât veți beneficia și mai mult de o mașină de tuns 
autopropulsată cu masă de tăiere mai lată. O mașină 
de tuns cu o masă de tăiere mai mică și cu viteză 
variabilă asigură o mai bună manevrabilitate  
dacă gazonul dumneavoastră include multe pasaje 
înguste și obstacole în jurul cărora trebuie să tundă.

COLECTARE SAU MULCIRE
Dacă preferați o tundere cu un rezultat ordonat și doriți să colectați iarba 
tăiată, vă recomandăm un tractor cu colector. Cu toate acestea, o mașină 
de tuns cu funcția BioClip® (de mulcire) asigură un gazon mai sănătos 
fără să fie nevoie să folosiți un fertilizator sau să goliți colectorul, cu 
condiția să tundeți suficient de des.

MASĂ DE TĂIERE 
REZISTENTĂ, DIN 
MATERIAL COMPOZIT 
Masa de tăiere din seriile 200 și 300 
este fabricată dintr-un material 
compozit dezvoltat special pentru 
Husqvarna. Acestea sunt extrem de 
durabile, ușoare, rezistente la 
coroziune, nu crapă și rezistă la 
lovituri și la efectul de decolorare sub 
acțiunea soarelui. Pe scurt, este 
practic indestructibilă.

ULEI ȘI BENZINĂ 
Uleiul de transmisie/de motor complet sintetic este extrem de stabil atât la 
temperaturi ridicate cât și la temperaturi scăzute. Benzina alchilată a fost 
dezvoltată special pentru motoarele în 4 timpi de la Husqvarna și oferă o 
combustie eficientă pentru un motor sănătos și emisii dăunătoare minime.
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NOU

HUSQVARNA LB 448S
Mașină de tuns robustă pentru utilizare frecventă. 
Masă de tăiere din aliaj de aluminiu, pentru 
rezistență maximă. Mâner reglabil lateral pentru 
flexibilitate optimă.

Honda GCVx145, BioClip®, lățime de tăiere  
48 cm, înălțime de tăiere 30–60 mm. 
Autopropulsie, cu o singură viteză.

967 86 33-01 

HUSQVARNA LB 548S e
Mașină de tuns gazonul solidă și robustă pentru 
gazoane medii, cu motor cu specificații înalte, 
masă de tăiere rezistentă și mâner comod 
reglabil pe lateral.

Honda GCVx170, BioClip®, lățime de tăiere 
48 cm, înălțime de tăiere 30–60 mm. 
Autopropulsie, o singură viteză.

967 86 32-01 

HUSQVARNA GX 560
Toate beneficiile tunderii pe pernă de aer 
îmbinate cu comoditatea unui motor pe benzină 
puternic. Pentru utilizare domestică și 
semiprofesională.

Honda GCV160, unghi de lucru 45°, lățime de 
tăiere 50,5 cm, înălțimea de tăiere10–30 mm, 
model cu pernă de aer.

964 00 06-01 

HUSQVARNA LC 551SP
Mașină de tuns gazonul de mare performanță, 
fiabilă, compactă, ideală pentru profesioniști și 
proprietarii de case. Motor pro-calitate și rezervor 
mare de carburant.

Kawasaki FJ180KAI, Colectare 
/ BioClip®BioClip®/ Evacuare posterioară, lățime de tăiere 
51 cm, înălțime de tăiere 26–74 mm. 
Autopropulsie, o singură viteză.

967 34 32-01 

HUSQVARNA LB 553S e / LB 553S 
Concepută pentru utilizare profesională intensă, 
echipată cu funcții de pornire rapidă. Ergonomie și 
rezultate excelente - chiar și în condiții de umezeală. 

Honda GCVx170, BioClip®, lățime de tăiere 
53 cm, înălțime de tăiere 27– 65 mm. 
Autopropulsie, cu o singură viteză.

LB 553S e, 967 86 25-01 

LB 553S, 967 86 30-01 

HUSQVARNA LC 451V
Mașină de tuns gazonul de mare performanță, 
fiabilă, compactă, ideală pentru profesioniști și 
proprietarii de case. Ergonomie bună și transmisie 
robustă.

Briggs & Stratton 750e Seria DOV, Colectare /
BioClip®/ Evacuare posterioară, lățime de tăiere 
51 cm, înălțime de tăiere 26-75 mm. 
Autopropulsie, cu viteză variabilă.

967 09 95-01 

HUSQVARNA LC 451S
Mașină de tuns gazonul de mare performanță, 
fiabilă, compactă, ideală pentru profesioniști și 
proprietarii de case. Ergonomie bună și transmisie 
robustă.

Briggs & Stratton 750e Seria DOV, Colectare /
BioClip®/ Evacuare posterioară, lățime de tăiere 
51 cm, înălțime de tăiere 26-74 mm. 
Autopropulsie, cu o singură viteză.

967 34 31-01 

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Mașini de tuns gazonul pentru utilizatorii care își 
doresc o performanță ridicată, cu viteze variabile, 
mânere ajustabile pliabile și înălțime de tăiere 
ușor de reglat. LC 347VI este prevăzută cu funcția 
InStart™ pentru pornire și oprire fără efort.

Briggs & Stratton 675iS /650EXI, Colectare/
BioClip® / Evacuare posterioară, lățime de tăiere 
47 cm, înălțime de tăiere 20-75 mm. Șasiu din 
material compozit, InStart™ (LC 347VI). 
Autopropulsie, viteză variabilă.

LC 347VI, 967 06 92-01 

LC 347V, 967 06 89-01 

HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V
Mașină de tuns gazonul cu colector de mare 
capacitate cu viteză variabilă. Modelul LC 353VI 
este dotat cu InStart™, pentru porniri și opriri fără 
efort.

Briggs & Stratton 675iS /650EXI, Colectare / 
BioClip®/ Evacuare posterioară, lățime de tăiere 
53 cm, înălțime de tăiere 25-75 mm. Șasiu din 
material compozit. InStart™ (LC 353VI). 
Autopropulsie, viteză variabilă.

LC 353VI, 967 06 95-01 

LC 353V, 967 06 94-01 

HUSQVARNA LC 551VBP
Cu viteză variabilă, amortizor lateral pentru 
protecție și ambreiaj cu frână pentru lame, 
această mașină de tuns gazonul cu colectare, cu 
specificații înalte, este dotată cu funcții utile, 
pentru o tundere eficientă de durată.

Kawasaki FJ180KAI, Colectare 
/ BioClip®/ Evacuare posterioară, lățime de tăiere 
51 cm, înălțime de tăiere 26–74 mm. Ambreiaj cu 
frână pentru lame. Autopropulsie, viteză variabilă.

967 09 96-01 

MAȘINI DE TUNS GAZON

SERIA 300
O serie variată de mașini de tuns 
gazonul, combinând abilitatea cu 
agilitatea. Pentru diferite mărimi 
de gazon și profiluri de utilizator. 
Mașini de tuns gazonul bine 
echipate, cu numeroase funcții 
pentru rezultate mai bune și 
utilizare mai ușoară. Toate oferă 
aceeași calitate și performanță 
clasică Husqvarna.

SERIA 500
Pentru profesioniști care își 
doresc utilaje fiabile, de regim 
greu. Cutia de viteze și motorul 
pro-calitate oferă performanță, 
durabilitate și rezultate 
remarcabile. Ergonomie 
excelentă, precum brațele 
comode ale mânerului, fac mai 
ușoare schimburile lungi.

SERIA 400
Pentru utilizatori casnici care 
doresc fiabilitatea unui utilaj de 
nivel comercial pentru utilizări 
frecvente. Cutia de viteze pro-
calitate și motorul oferă 
performanță și rezultate 
remarcabile. Componente cu 
ergonomie bună cum ar fi 
mânerele reglabile.

NOUNOU

HUSQVARNA LC 551iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată, robustă, 
fără cabluri electrice, pe baterii, cu masă de tăiere 
lată și viteză variabilă. Pentru profesioniștii care 
au nevoie de un utilaj silențios cu costuri mici de 
operare și întreținere ușoară. Durată prelungită 
de funcționare datorită celor două sloturi pentru 
baterii BLi integrate și baterie de tip rucsac ca 
accesoriu.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 51 cm, înălțime de tăiere 26 
-74 mm. Autopropulsie, viteză variabilă.

967 97 72-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LB 548i
Mașină de tuns gazonul robustă, fără cabluri 
electrice, pe baterii, cu masă de tăiere de 48 de 
cm cu funcție de mulcire. Pentru profesioniștii 
care au nevoie de o mașină de tuns gazonul 
silențioasă cu costuri mici de operare și 
întreținere ușoară. Durată prelungită de 
funcționare datorită celor două sloturi pentru 
baterii BLi integrate și baterie de tip rucsac ca 
accesoriu.

BioClip®. Lățime de tăiere 48 cm, înălțime de 
tăiere 30 -60 mm. Viteză variabilă. Împingere.

967 97 73-01           Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 356VP 
Pentru grădini mai mari. Masă de tăiere 
rezistentă, din oţel sudat și motor OHC cu pornire 
ușoară. Colector de mare capacitate.

Honda GCVx170, Colectare / BioClip® / Evacuare 
laterală, lățime de tăiere 56 cm, înălțime de tăiere 
25-75 mm. Autopropulsie, cu viteză variabilă.

967 98 88-01 
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HUSQVARNA LB 348SI
Mașină de tuns gazonul solidă, autopropulsată, cu 
masă din oțel concepută pentru o performanță 
excelentă de mulcire. Mâner ergonomic prevăzut 
cu funcția InStart™ pentru pornire și oprire fără 
efort.

Briggs & Stratton 675iS, BioClip®/ Evacuare 
laterală, lățime de tăiere 48 cm, înălțime de tăiere 
25 -70 mm. InStart™. Tracțiune spate.

967 65 65-01 

SERIA 200
Cu mase de tăiere de 47, 53 și 56 
de cm, seria 200 este ideală 
pentru utilizare domestică. Aceste 
mașini sunt ușor de operat, cu 
comenzi intuitive și mânere la 
îndemână. Mânerul reglabil 
facilitează transportul și 
depozitarea. 

HUSQVARNA LC 253S
Mașină de tuns gazon, cu colector, 
autopropulsată, cu funcții ușor de utilizat, șasiu 
din material compozit și masă de tăiere lată.

Briggs & Stratton 650EXI, Colectare/
BioClip®/ Evacuare posterioară, lățime de tăiere 
53 cm, înălțime de tăiere 20-75 mm. 
Autopropulsie, cu o singură viteză. 

967 06 93-01 

HUSQVARNA LC 247iX / LC 247i
Mașină de tuns gazonul pe baterii pentru o 
tundere eficientă cu întreținere minimă. 
Conectivitate prin Bluetooth®. Sloturile pentru 
alimentare cu două baterii BLi integrate asigură o 
durată prelungită de funcționare.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 47 cm, înălțime de tăiere  
20 –75 mm. Împingere.

LC 247iX, 967 86 22-01 

LC 247i (fără Bluetooth®), 967 97 96-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 247SP/ LC 247S / LC 247
Pentru proprietarii care își doresc rezultate 
profesionale și funcționare ușoară. Pornire 
automată cu șoc pentru porniri ușoare și masă de 
tăiere rezistentă din material compozit.

Briggs & Stratton 575EX/450e/450e, Colectare, 
BioClip®/ Evacuare posterioară, lățime de tăiere 
47 cm, înălțimea de tăiere 20–75 mm. 
Autopropulsat / Împingere (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
Mașină de tuns gazonul solidă, autopropulsată, cu 
masă din oțel lată concepută pentru o 
performanță excelentă de mulcire. Mâner 
ergonomic pentru tundere confortabilă.

Briggs & Stratton 675EXI/650EXI, 
BioClip®/ Evacuare laterală, lățime de tăiere 
53/48 cm, înălțime de tăiere 25–70 mm. 
Tracțiune pe spate.

LB 253S, 967 65 64-01 

LB 248S, 967 65 63-01 

HUSQVARNA LB 246PI 
Mașină de tuns gazonul ușoară, cu împingere, cu 
masă de tăiere solidă din material compozit, 
concepută pentru performanță excelentă de 
mulcire. Mâner ergonomic pentru tundere 
confortabilă. InStart™ pentru pornire și oprire fără 
efort.

Briggs & Stratton 575iS, BioClip®, lățime de 
tăiere 46 cm, înălțime de tăiere 35–70 mm. 
InStart™. Împingere.

967 66 61-01 

MAȘINI DE TUNS GAZON

HUSQVARNA LC 353iVX / LC 353iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată, pe 
baterii, cu control digital al vitezei și comenzi de 
utilizator excelente pentru o vedere de ansamblu 
cuprinzătoare, concepută pentru o tundere 
comodă și eficientă cu întreținere minimă. 
Conectivitate prin Bluetooth®. Sloturile pentru 
alimentare cu două baterii BLi integrate asigură o 
durată prelungită de funcționare.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 53 cm, înălțime de tăiere  
20 –75 mm. Autopropulsie, viteză variabilă.

LC 353iVX, 967 86 20-01 

LC 353iV (fără Bluetooth®), 967 97 98-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 347iVX / LC 347iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată, pe 
baterii, cu control digital al vitezei, conceput 
pentru o tundere comodă și eficientă cu 
întreținere minimă. Conectivitate prin Bluetooth®. 
Sloturile pentru alimentare cu două baterii BLi 
integrate asigură o durată prelungită de 
funcționare.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 47 cm, înălțime de tăiere  
20 –75 mm. Autopropulsie, viteză variabilă / 
tracțiune pe spate.

LC 347iVX, 967 86 23-01 

LC 347iV (fără Bluetooth®), 967 97 97-01

Fără baterie și încărcător

NOU

HUSQVARNA LB 256S 
Mașină de tuns gazonul robustă, de mare 
capacitate, cu o tracțiune excelentă pe spate. 
Mâner pliabil pentru depozitare și transport facil.

Briggs & Stratton Seria 650EXI, BioClip® 
/ Evacuare laterală, lățime de tăiere 56 cm, 
înălțime de tăiere 25-75 mm. Autopropulsie, cu o 
singură viteză.

967 98 87-01 
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SERIA 100
Seria 100 de la Husqvarna include  
o gamă largă de mașini de tuns. 
Aici puteți găsi toate produsele 
noastre, de la mașini de tuns 
gazonul pe baterie și pe benzină, 
până la mașini de tuns cu accent 
pe capacitatea mare, greutatea 
redusă, manevrabilitate și multe 
altele. Indiferent care va fi 
alegerea dvs., calitatea Husqvarna 
este garantată.

MAȘINI MANUALE DE TUNS 
GAZONUL
Mașinile manuale de tuns gazonul 
sunt perfecte pentru gazoane de 
mici dimensiuni și zone pe care 
nu le tundeți foarte des. Acestea 
nu produc emisii și sunt 
silențioase - o veste bună pentru 
vecini. Sunt concepute să taie 
chiar și iarba înaltă.

HUSQVARNA LC 141i
Mașină de tuns gazonul pe baterii, comodă, 
pentru utilizare domestică. Fără carburant lichid 
sau cabluri electrice. Ușor de pornit. 
Manevrabilitate excelentă datorită unei mase de 
tăiere compacte.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 41 cm, înălțime de tăiere  
25 –75 mm. Împingere.

967 62 84-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 141iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată cu viteză 
variabilă, pentru utilizare domestică. Alimentată 
cu baterie - fără dificultăți legate de carburantul 
lichid sau cabluri electrice. Manevrabilitate 
excelentă datorită unei mase de tăiere compacte.

Colectare / BioClip® / Evacuare posterioară. 
Lățime de tăiere 41 cm, înălțime de tăiere  
25 -75 mm. Autopropulsie, viteză variabilă.

967 09 92-01 

Fără baterie și încărcător 

HUSQVARNA NOVOLETTE SILENT 540 /  
HICUT 64 / EXCLUSIVE 54
Mașinile manuale de tuns gazonul oferă o 
manevrare ușoară, durabilitate și rezultate 
excelente la tăiere. Colectorul este disponibil ca 
accesoriu.

Lățime de tăiere 40 cm, înălțime de tăiere 12–55 
(64) / 13–38 mm, 9,1 /8,7/ 8,6 kg.

540, 964 94 40-01 

64, 964 95 40-03 

54, 964 91 40-52 

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Mașină de tuns gazonul ușor de utilizat, adecvată 
pentru grădini mai mici. Masă de tăiere robustă 
din oţel, mâner moale și reglare centralizată a 
înălțimii de tăiere.

Briggs & Stratton seria 450e, Colectare /
Evacuare posterioară, lățime de tăiere 40 cm, 
înălțime de tăiere 25–75 mm. 
Autopropulsie / Împingere.

LC 140S, 967 63 68-01 

LC 140, 967 63 67-01 

HUSQVARNA LC 141C
Mașină de tuns gazonul comodă, pentru utilizare 
domestică. Cu cablu electric. Ușor de pornit. 
Manevrabilitate excelentă datorită unei mase de 
tăiere compacte.

Electrică, 1800 W, Colectare/BioClip®/Evacuare 
posterioară, lățime de tăiere 41 cm, înălțime de 
tăiere 25 –75 mm. Împingere.

967 09 93-01 

HUSQVARNA LB 146P
Mașină de tuns gazonul ușoară, cu împingere, cu 
masă de tăiere solidă din material compozit, 
concepută pentru performanță excelentă de 
mulcire. Mâner ergonomic pentru tundere 
confortabilă. 

Briggs & Stratton 500e, BioClip®, lățime de tăiere  
46 cm, înălțime de tăiere 35–70 mm. Împingere.

967 65 62-01 

MAȘINI DE TUNS GAZON

HUSQVARNA LB 146i
Mașină de tuns gazonul pe baterii, comodă, cu 
tastatură intuitivă, pentru utilizare domestică. 
Ușor de pornit. Manevrabilitate excelentă datorită 
masei de tăiere compozite.

BioClip®. Lățime de tăiere 46 cm, înălțime de 
tăiere 35 -70 mm. Împingere.

967 86 21-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA DBY51
O mașină robustă concepută pentru iarba înaltă și 
curățarea arbuștilor mici. Designul se axează pe 
fiabilitate, manevrabilitate și ergonomie, pentru a 
oferi utilizatorului cele mai bune condiții de 
operare. Capacitatea ridicată de tundere / 
curățare și reglarea centralizată a înălțimii de 
tăiere ușor de folosit de la mâner. Autopropulsată, 
cu roți posterioare mari pentru o bună tracțiune, și 
roată frontală pivotantă pentru manevrare optimă.

Subaru MA190V-LE, lățime de lucru 51 cm, 
înălțime de lucru 60–120 mm, 58,5 kg.

970 44 90-01  

NOU NOU

HUSQVARNA LC 153S
Mașină de tuns gazonul autopropulsată, cu masă 
de tăiere lată, robustă din oțel.

Briggs & Stratton 650EXI, Colectare / BioClip®/ 
Evacuare laterală, lățime de tăiere 51 cm, 
înălțime de tăiere 25-75 mm. Autopropulsie, cu o 
singură viteză.

967 98 86-01 

HUSQVARNA LC 153P
Mașină de tuns gazonul cu împingere și masă de 
tăiere robustă din oțel.

Briggs & Stratton 650EXI, Colectare / BioClip®/ 
Evacuare laterală, lățime de tăiere 51 cm, 
înălțime de tăiere 25-75 mm. Împingere.

967 98 85-01 
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HUSQVARNA S138i 
Un scarificator 2-în-1 fără cabluri, fiabil și ușor, 
alimentat de la două baterii, cu înlocuirea ușoară 
a lamei (greblă pentru mușchi / scarificator). 
Modelul compact și mânerul pliabil îl fac ușor de 
transportat și depozitat.

Lățime de tăiere 37,5 cm, adâncime de lucru  
-8 mm – +5 mm. Împingere.

967 92 22-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA S138C 
Un scarificator cu cablu electric, fiabil și ușor, 
2-în-1 cu înlocuirea ușoară a lamei (greblă 
pentru mușchi / scarificator).  
Modelul compact și mânerul pliabil îl face ușor de 
transportat și depozitat.

Lățime de tăiere 37,5 cm, adâncime de lucru  
-8 mm – +6  mm. Împingere.

967 92 23-01 

HUSQVARNA S500 PRO 
Un scarificator robust conceput pentru sarcini 
grele. Cuțitele mobile care pivotează liber, 
împreună cu motorul puternic, îndepărtează ușor 
stratul de frunze și de mușchi de pe gazon. 
Modelul compact și mânerul pliabil îl face ușor de 
transportat și depozitat.

Briggs & Stratton Seria 950, lățime de lucru  
50 cm, adâncime de lucru 0,5 cm.  
Greutate 65 kg. Împingere.

967 63 73-01 

SCARIFICATOARE
Scarificatoarele noastre puternice 
și compacte sunt concepute 
având în vedere beneficiile 
utilizatorului. Cu funcții precum 
tastatura intuitivă, opțiunea de 
colectare și posibilitatea de a 
afâna și grebla, acestea sunt 
partenerii perfecți pentru 
necesitățile dumneavoastră pre- 
și post-sezon.
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Tractoarele Rider pentru tuns gazonul de la Husqvarna ajung în locuri în care nu credeați că se 
poate ajunge, ajutându-vă să lucrați în spații înguste, pe pante și pe orice tip de teren. Veți 
descoperi că tractoarele Rider de la Husqvarna pot face și mai mult decât atât. Gama noastră de 
utilaje este concepută special să ofere diferite soluții de lucru pentru diferite necesități. Cu diferite 
opțiuni de tundere și o gamă largă de accesorii pentru orice lucrare, de la tunderea gazonului la 
evacuarea zăpezii, acestea asigură un nivel nou de performanță.

TRACTOARE RIDER DE GRĂDINĂ

BUCURAȚI-VĂ DE 
TUNDEREA GAZONULUI,  
ORIUNDE AȚI FI
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MANEVRABILITATE SUPERIOARĂ
Direcția articulată oferă manevrabilitate de prima clasă și 
facilitează deplasarea în jurul obstacolelor, cum ar fi copacii, 
tufișurile și straturile de flori.

ACCESIBILITATE LA TUNDERE
Masa de tăiere montată frontal vă oferă o perspectivă 
excelentă asupra spațiului de lucru, permițându-vă să tundeți 
marginile și să ajungeți cu ușurință în colțuri și sub tufișuri.

POZIȚIE OPTIMIZATĂ A ȘOFERULUI
Siguranță, stabilitate și tracțiune pe terenuri plane sau în pantă. 
Centrul de greutate coborât al mașinii Rider contribuie la o 
tracțiune excelentă și la confortul utilizatorului.

PRODUCEREA UNUI GAZON SĂNĂTOS
Masele noastre de tăiere Combi sunt echipate cu tehnologia 
superioară pentru mulcire BioClip®, care mărunțește iarba 
tăiată transformând-o în îngrășământ natural, asigurând un 
gazon bogat, verde și sănătos.

PLĂCEREA DE A CONDUCE
Tractoarele Rider de la Husqvarna se conduc ușor și plăcut, 
fiind dotate cu o direcție precisă, o transmisie hidrostatică 
operată cu pedală și comenzi intuitive. 

UTILIZARE ÎN ORICE SEZON
Datorită numărului mare de accesorii, tractorul Rider poate fi 
utilizat tot anul.

TRACTOARE RIDER DE GRĂDINĂ

CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM
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ORIUNDE, ORICÂND
Adaptați-vă mașina Rider Husqvarna pentru toate sezoanele și numeroasele sarcini 
diferite cu ajutorul gamei extinse de accesorii. Alegeți dintre remorci, dispozitive de 
măturare, dispozitive de împrăștiat, greble pentru mușchi și multe altele pentru a 
conferi maximum de versatilitate mașinii dumneavoastră - gata să preia sarcină după 
sarcină.

Servodirecție. Acționarea fără efort a 
roților și manevrabilitate ridicată pentru 
a putea ajunge în spații înguste.

Afișare inteligentă. Prezentarea 
generală și ecranul intuitiv cu design 
nou vă vor furniza informații 
actualizate în timp real referitoare la 
starea mașinii.

Design pentru regim greu. Transmisie consolidată, un 
șasiu durabil, după un concept nou, un cadru solid și 
robust - gata să preia și cele mai dure sarcini.

Husqvarna Bioclip® – tehnologie superioară de 
mulcire, prin care iarba tăiată și frunzele circulă în mod 
repetat printre cuțite și sunt tăiate în bucăți mici, 
pentru a deveni astfel îngrășământ natural.

Faruri puternice cu LED. Faruri cu acoperire de 
180 de grade care vă permit să lucrați mult după 
înserat, mărindu-vă productivitatea.

Confort sporit. Scaunul glisează pe o 
pantă de 10 grade, oferind unghiul 
potrivit pentru genunchii șoferului, 
indiferent de înălțimea acestuia.

Tracțiune integrală. AWD reglează tracțiunea 
și permite tunderea, indiferent de suprafață.

Cadru de prindere drive-in-drive-out.  
Permite înlocuirea accesoriului mașinii Rider 
mai ușor ca niciodată. Masa poate fi basculată 
în poziție de service iar accesoriul poate fi 
înlocuit rapid, fără utilizarea uneltelor, ceea ce 
reduce la minim timpul de inactivitate.

SERIA HUSQVARNA 400 

O NOUĂ GENERAȚIE DE  
EFICIENȚĂ A TUNDERII
Atunci când tundeți un gazon, eficiența și calitatea tăierii sunt 
factori evidenți care fac diferența. Cu toate acestea, sunt multe 
alte aspecte care trebuie luate în considerare. Cu noua 
generație de tractoare Rider, Husqvarna adaugă acestei 
combinații noi grade de confort și performanță. Seria 400 
cuprinde tractoare Rider robuste și puternice, cu performanțe 
comerciale într-un pachet compact și ușor de utilizat. 

Portunelte integrat.  
Luați cu voi uneltele de mână 
sau bateriile și încărcați-le la 

priza de 12V.

RĂMÂNEȚI CONECTAT, FIȚI INFORMAT
Seriile 300 și 400 sunt prevăzute cu conectivitate integrată. 
Cu ajutorul aplicației Husqvarna Connect puteți accesa cu 
ușurință datele și starea de funcționare a mașinii dvs. Rider. 
De asemenea, beneficiați de asistență pentru depanare și 
recomandări privind cele mai bune metode de îngrijire a 
produsului dvs. Pentru utilizatorii profesioniști, conectivitatea 
asigură legătura cu Husqvarna Fleet Services™.
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GRĂDINI CU SUPRAFEȚE MARI SAU CU 
SUPRAFEȚE MICI ȘI COMPLEXE
Cu lățimi de tăiere care variază de la 85 la 122 cm, veți găsi ușor un utilaj Rider 
Husqvarna care se potrivește preferințelor și grădinii dumneavoastră, indiferent 
dacă aceasta este mare sau îngustă și complexă. Manevrabilitatea utilajelor și 
accesibilitatea lor excepțională oferită de masele de tăiere frontale asigură 
performanța acestor tractoare într-o categorie aparte. 

MANUAL DE SERVICE INCLUS
Manualul de service este un document important, deoarece atestă dacă ați 
făcut service-ul mașinii dumneavoastră Rider la o reprezentanță Husqvarna 
conform calendarului de service prestabilit. De asemenea, acesta descrie 
verificările pe care le puteți efectua personal pentru a garanta o funcționare 
sigură și fiabilă.

Colectorul mare este golit 
comod prin simpla apăsare a 

unui buton.

Puternicul ax ACTech™ transportă iarba tăiată fără 
să se înfunde și o compactează umplând în mod 
optim colectorul.

MAI MULTĂ TUNDERE, MAI PUȚINE GOLIRI
Combinația dintre un ax puternic care comprimă iarba și un colector de mare 
volum reprezintă secretul capacității de colectare superioare. Un Rider cu 
colector poate duce o cantitate dublă de iarbă prin comparație cu o mașină de 
colectare obișnuită, prin urmare puteți tunde o suprafață mai mare înainte de a fi 
necesară golirea.

TĂIERE ȘI COLECTARE
Masa de tăiere caracteristică mașinilor 
Rider cu colector prezintă un design 
special cu cuțite contrarotative care taie 
în mod eficient iarba și o aruncă în spate 
către ax. Disponibilă cu o lățime de tăiere 
de 103 cm sau 112 cm.

VĂ PREZENTĂM  
SERIA CU COLECTOR HUSQVARNA RIDER
Acum puteți obține un gazon curat, fără resturi vegetale, în timp ce conduceți Husqvarna Rider și vă bucurați 
de toate facilitățile sale. Seria Rider cu colector oferă performanțe excelente de tundere, atât în termeni de 
manevrabilitate excepțională cât și de colectare fără dificultăți la o capacitate superioară.
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SERIA 500
Utilaje cu specificații înalte, de 
calitate comercială - pe cât sunt de 
rezistente pe atât sunt de puternice. 
Deosebit de manevrabile, astfel 
încât puteți lucra cu ușurință 
gazoane cu forme complexe. 
Concepute cu un accent pronunțat 
pe funcționalitate, pentru a 
maximiza performanța și 
eficacitatea. Pot fi echipate cu o 
gamă variată de accesorii.

SERIA 400
O alegere excelentă pentru 
proprietarii de terenuri, cluburi 
sportive și hoteluri unde calități 
precum puterea, confortul și 
capacitatea de nivel profesional 
sunt necesare. Fiind echipate cu 
tracțiune AWD, aceaste tractoare 
își fac treaba în cel mai bun mod 
cu putință - oferind rezultate 
excelente și, mai presus de orice, 
ușurință în utilizare.

SERIA 300
Aceste tractoare adaptabile pot fi 
utilizate pe tot parcursul anului 
datorită gamei largi de accesorii. 
Alegeți din cele trei mase de 
tăiere Combi diferite pentru a 
satisface cerințele gazoanelor 
mici și mari.

HUSQVARNA P 525D
Tractor Rider de tuns gazonul, cu masă de tăiere 
frontală, de mare capacitate, pe motorină, cu 
manevrabilitate excelentă, grație direcției articulate, 
dimensiunii compacte și tracțiunii integrale.

Kubota D1105, tracțiune integrală hidrostatică, 
mase de tăiere opționale: Combi 132X, Combi 
132, Combi 155X, Combi 155. Servodirecție.

967 84 78-01 

HUSQVARNA P 525D CU CABINĂ
Tractor Rider de tuns gazonul cu masă de tăiere 
montată frontal, de mare capacitate, pe motorină, 
cu cabină montată din fabrică. Cabina spațioasă 
sporește gradul de confort și posibilitățile de 
utilizare pe tot parcursul anului. Direcție articulată, 
dimensiune compactă și tracțiune integrală.

Kubota D1105, tracțiune integrală hidrostatică, 
mase de tăiere opționale: Combi 132X, Combi 
132, Combi 155X, Combi 155. Servodirecție.

967 84 80-01 

HUSQVARNA P 520D
Tractor Rider de tuns gazonul, pe motorină, cu 
masă de tăiere montată frontal și direcție 
articulată, tracțiune integrală și centru de 
greutate coborât, pentru manevrabilitate și 
tracțiune excelente.

Kubota D 902, tracțiune integrală hidrostatică, 
mase de tăiere opționale: Combi 132X, Combi 
132, Combi 155X, Combi 155. Servodirecție.

967 84 88-01 

HUSQVARNA P 524 
Tractor Rider de tuns gazonul, compact cu masă 
de tăiere frontală, cu tracțiune integrală, destinat 
suprafețelor complexe, excelent pentru 
funcționare pe pante. Motor puternic și 
componente de calitate comercială. 

Kawasaki FX Seria V-Twin, tracțiune integrală 
hidrostatică, mase de tăiere opționale: Combi 
103, Combi 112, Combi 122. Servodirecție.

967 29 22-01 

HUSQVARNA R 316TsX AWD
Absorbția suplimentară a sunetului conferă o putere 
mai mare. Un motor V-twin impresionant, 
servodirecția, tracțiunea integrală și o selecție de 
mase de tăiere asigură eficiență și o utilizare ușoară.

Kawasaki FS481V, tracțiune integrală hidrostatică, 
mase de tăiere opționale: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Servodirecție. Faruri duble. 

967 84 75-01 

AFLAȚI MAI MULTE!
Pentru informații suplimentare  
despre seria 500, consultați 
catalogul nostru dedicat gamei 
profesionale. Dacă aveți întrebări, 
contactați distribuitorul local 
Husqvarna sau vizitați site-ul 
web husqvarna.ro

HUSQVARNA P 524EFI
Tractor Rider de tuns gazonul, compact și puternic, cu 
masă de tăiere frontală, cu tracțiune integrală, destinat 
suprafețelor complexe, excelent pentru funcționare pe 
pante. Componente de calitate comercială și sistem 
electric de injecție a combustibilului pentru putere 
sporită și cuplu fără căderi. 

Kawasaki FX Seria V-Twin, tracțiune integrală 
hidrostatică, mase de tăiere opționale: Combi 122. 
Sistem electric de injecție a combustibilului. 
Pornire prin rotirea cheii.

967 84 81-01 

HUSQVARNA RC 318T
Tractor Rider cu specificații înalte cu noul concept 
de colectare – risc redus de înfundare și 
capacitate mare de colectare. Golire sac și 
selectare mod colectare de pe scaun.

Briggs & Stratton Seria de anduranță Intek 
V-Twin, hidrostatică. Mase de tăiere opționale: 
Combi 103, 112 cm. Pornire prin rotirea cheii.

967 62 87-02 

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Tractor Rider cu specificații înalte cu noul concept 
de colectare – risc redus de înfundare și 
capacitate mare de colectare. Servodirecție și 
tracțiune integrală.

Briggs & Stratton Seria de anduranță Intek 
V-Twin, tracțiune integrală hidrostatică. Mase de 
tăiere opționale: Combi 103, 112 cm. 
Servodirecție și pornire prin rotirea cheii. 

967 62 88-02 

HUSQVARNA R 420TsX AWD 
Tractor Rider compact și de înaltă performanță, cu 
servodirecție, gestionează cu ușurință suprafețe 
mari, înguste și denivelate. Cadrul pentru 
accesorii de tip drive-in-drive-out vă permite să 
înlocuiți rapid și fără unelte toate accesoriile.

Kawasaki FS seria V-Twin, tracțiune integrală 
hidrostatică. Mase de tăiere opționale: 
Combi 103, Combi 112, Combi 122. 
Servodirecție. Faruri duble cu LED. 

967 64 84-01 

HUSQVARNA R 419TsX AWD 
Tractor Rider compact și de înaltă performanță, cu 
servodirecție, gestionează cu ușurință suprafețe 
mari, înguste și denivelate. Cadrul pentru 
accesorii de tip drive-in-drive-out vă permite să 
înlocuiți rapid și fără unelte toate accesoriile. 

Briggs & Stratton Seria Profesională V-Twin, 
tracțiune integrală hidrostatică, Combi 103, 
Combi 112. Servodirecție. Pornire prin rotirea 
cheii. Faruri duble cu LED. 

967 64 83-01 
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SERIA 100
Cuprinde tractoare Rider 
compacte perfecte pentru grădini 
mai mici, cu toate caracteristicile 
unei mașini Rider, dar într-un 
pachet mai mic și mai compact.

HUSQVARNA R 316TX AWD
Fiind dotat cu tracțiune integrală, un motor V-twin 
puternic, o selecție de mase de tăiere, BioClip® 
(mulcire) și evacuare posterioară, acesta este un 
tractor Rider flexibil și extrem de capabil.

Kawasaki FS Seria V-Twin, tracțiune integrală 
hidrostatică, mase de tăiere opționale: Combi 94, 
Combi 103, Combi 112. Faruri duble. 

967 84 76-01 

HUSQVARNA R 316TX
Cu un motor V-twin puternic și o selecție de mase 
de tăiere, BioClip® (mulcire) și evacuare 
posterioară, acesta este un tractor Rider flexibil și 
extrem de capabil.

Kawasaki FS Seria V-Twin, hidrostatică. Mase de 
tăiere opționale: Combi 94, Combi 103, Combi 
112. Faruri duble. 

967 84 74-01 

HUSQVARNA R 320X AWD 
Fiind dotat cu direcție articulată, tracțiune 
integrală și masă de tăiere montată frontal, 
acesta este un tractor deosebit de agil. 
Numeroasele accesorii vă permit să efectuați o 
serie întreagă de lucrări.

Seria Briggs & Stratton Endurance, tracțiune 
integrală hidrostatică. Mase de tăiere opționale: 
Combi 94, Combi 103, Combi 112. Pornire prin 
rotirea cheii. Faruri duble. 

967 84 73-01 

HUSQVARNA R 214TC
Prevăzut cu un motor V-twin puternic, BioClip® 
(mulcire) și evacuare posterioară, acest tractor 
Rider dotat cu numeroase funcții, oferă eficiență 
și manevrabilitate de excepție.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hidrostatică. 
Pornire prin rotirea cheii. Faruri LED.

967 84 69-01 

HUSQVARNA R 318X 
Tractor Rider versatil care asigură performanțe și 
rezultate. Ușor de utilizat, receptiv și intuitiv, 
datorită unei serii de funcții avansate.

Seria Briggs & Stratton Endurance, tracțiune 
hidrostatică. Mase de tăiere opționale: Combi 94, 
Combi 103, Combi 112. Pornire prin rotirea cheii. 
Faruri duble. 

967 84 72-01 

SERIA 200
Destinate utilizatorilor casnici care 
caută eficiență înaltă, ușurință în 
utilizare, manevrabilitate și 
performanțe de primă clasă. 
Alegeți tracțiunea integrală pentru 
o priză mai bună sau modelul X 
pentru un plus de eficiență.

HUSQVARNA R 216
Combinând ușurința în utilizare și manevrarea 
excelentă cu puterea și performanța, acest 
tractor Rider este foarte plăcut de utilizat și 
asigură rezultate excepționale.

Briggs & Stratton Intek, hidrostatică. Mase de 
tăiere opționale: Combi 94, Combi 103. Pornire 
prin rotirea cheii. Faruri LED. 

967 84 67-01 

HUSQVARNA R 213C 
Eficient, ușor de manevrat și dotat cu o serie de 
funcții utile pentru lucrări în grădină pe tot 
parcursul anului. Datorită comenzilor intuitive, 
tunderea gazonului este o plăcere.

Briggs & Stratton Intek, hidrostatică. Pornire prin 
rotirea cheii. Faruri LED.

967 84 66-01 

HUSQVARNA R 214T
Tractor Rider cu motor puternic în doi cilindri, plus 
BioClip® și tăiere cu evacuare posterioară. Oferă 
eficiență extrem de înaltă, ușurință în utilizare, 
manevrabilitate superioară, fiind cu adevărat 
plăcut de condus.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hidrostatică. Mase 
de tăiere opționale: Combi 94, Combi 103. 
Pornire prin rotirea cheii. 

967 84 70-01 

HUSQVARNA R 115C
Acest tractor Rider compact, ușor de utilizat, se 
descurcă ușor pe pante și în fața obstacolelor.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, hidrostatică.

967 25 27-02 

HUSQVARNA R 112C / R 112C5
Dimensiunea compactă permite o manevrabilitate 
deosebită în spații înguste, precum și depozitarea 
ușoară. Tracțiune excelentă pe pante și gazoane 
umede.

Briggs & Stratton PowerBuilt, Hidrostatică /
Manuală. 

R 112C, 967 17 84-02 

R 112C5, 967 17 85-02 

HUSQVARNA R 216T AWD 
Combinând ușurința în utilizare și manevrarea 
excelentă cu puterea și performanța, aceste 
tractoare Rider sunt foarte plăcut de utilizat și 
asigură rezultate excepționale.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, tracțiune 
integrală hidrostatică. Mase de tăiere opționale: 
Combi 94, Combi 103. Pornire prin rotirea cheii. 
Faruri LED. 

967 84 71-01 

NOU
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PLUG AERATOR PENTRU PLATFORMA ACCESORIU
24 de cuțite creează pluguri care permit ca aerul, 
apa și substanțele nutritive să pătrundă în sol. 
Cuțitele sunt rezistente la rugină, pentru mai 
multă forță și durabilitate. Ușor de instalat pe 
platformă.

588 21 27-01 

DISPOZITIV DE COSIT
Mașini solide de cosit, cu cuțite mobile, pentru zone 
dificile cu iarbă crescută în exces și arbuști mici. 
Echipate cu un mecanism cu roți dințate conice, 
rezistent la uzură, pentru o durată de viață maximă 
a utilajului. Se potrivește la seriile 300 și 400.

Seria 300, 966 41 61-01 

Seria 300 Rider cu colector,  
596 28 98-01 

R 419TsX AWD și R420TsX AWD,  
596 28 92-01 

DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIERE
Modelul mai mare are o lățime de împrăștiere de 
300–360 cm. Capacitate de aprox. 75 kg. Debitul 
este ușor de reglat. Modelul mai mic are o lățime 
de împrăștiere de 120–240 cm, cu o capacitate 
de aprox. 30 kg. Se potrivește la seriile 300 și 
200.
Dispozitiv mare de împrăștiere, 967 02 72-01 
Dispozitiv mic de împrăștiere, 589 40 93-01 

REMORCI
Remorci spațioase, fabricate din oțel rezistent.  
Hayon rabatabil pentru încărcare și descărcare 
ușoară. Toate modelele sunt basculante. 
Dimensiuni de încărcare (L x l x î): Profi – 
123 × 90 × 30 cm, 275 – 125 × 83 × 31 cm, 
Remorcă – 97 × 72 × 28 cm.  
Se potrivește la seriile 400, 300 și 200.

Remorcă Profi, 953 51 17-02 

Remorcă 275, 501 00 82-01 

Remorcă, 967 02 71-01 

MĂTURĂTOR
Măturător robust cu colectare de capacitate 
extrem de mare. Asamblare rapidă și fără unelte. 
Rabatabil pentru depozitare ușoară. Reglare 
ajustabilă a înălțimii. Lățime de lucru 112/91 cm. 
Se potrivește la seriile 400, 300 și 200.

112 cm, 586 63 65-01 

91 cm, 582 71 99-01 

DISPOZITIV PROFI DE ÎMPRĂȘTIERE
Dispozitiv de împrăștiere robust pentru 
îngrășăminte, sare, nisip, pietriș mărunțit etc. 
Controlul electric al rolei asigură distribuția 
uniformă. Priză de 12 V necesară. Lățime de 
lucru: 100 cm. Se potrivește la seriile 400 și 300.  
Se potrivește dar nu este recomandat pentru 
seria 200.

Seria 300, 953 52 49-01 

Seria 400, 596 29 30-01 

GREBLĂ PENTRU MUȘCHI
Greblă pentru mușchi eficientă și robustă, 
destinată îndepărtării mușchiului vegetal. Se va 
încărca cu maximum 32 de kg, în funcție de 
starea solului. Lățime 102 cm. Se potrivește la 
seriile 400, 300, 200 și R115C.

586 63 66-01 

GRAPĂ PENTRU PIETRIȘ
Grapă rezistentă cu roți practice din cauciuc, 
curăță și întreține aleea de pietriș cât ai clipi. Este 
echipată cu dinți cu arc, care se pliază la mersul 
cu spatele. Lățime de lucru 110 cm. Se potrivește 
la seriile 400, 300 și 200.

953 51 24 –01 

SCARIFICATOR
Acest scarificator perforează gazonul, pentru a 
permite pătrunderea aerului și a îngrășămintelor. 
Lățime de lucru 102 cm. Se potrivește la seriile 
400, 300 și 200.

586 63 67-02 

AERATOR PENTRU PLATFORMA ACCESORIU
Permite ca aerul, apa și substanțele nutritive să 
ajungă la sol. Lame rezistente la rugină, pentru 
mai multă forță și durabilitate. Ușor de instalat pe 
platformă.

586 63 69-01 

SCARIFICATOR PENTRU PLATFORMA ACCESORIU
Înlătură mușchiul vegetal, pentru un gazon mai 
sănătos. Dinții cu arc sunt tratați termic, pentru o 
durabilitate sporită. Ușor de instalat pe platformă. 

586 63 68-01 

PLATFORMĂ ACCESORIU
Platformă accesoriu pentru aerator, plug aerator 
și scarificator. Accesoriile se schimbă ușor cu 
sistemul de conectare rapidă, fără unelte 
speciale. Se potrivește la seriile 400, 300 și 200.

586 63 72-01 

MĂTURĂ
Mături rotative ușoare și durabile, care elimină 
eficient nisipul, pietrișul, frunzele și straturile 
ușoare de zăpadă. Poate mătura până la ziduri, 
garduri etc. Poate fi reglată la diferite unghiuri din 
scaunul șoferului. Lățime de lucru 100–120 cm. 
Apărătoare contra împroșcării inclusă la toate 
modelele. Se potrivește la seriile 400, 300 și 200.

Seria 200, 587 02 47-01 

Seria 300, 587 02 46-01 

RC 320, 593 02 43-01 

R 419TsX AWD și R420TsX AWD,  
596 28 87-01 

DISPOZITIVE DE ATAȘARE

MASE DE TĂIERE COMBI

Seria 200, Combi 94 cm, 967 15 22-01 

Seria 200. Combi 103 cm, 967 15 23-01 

Seria 300, Combi 94 cm, 967 15 26-01 

Seria 300 Combi 103 cm, 967 15 24-01 

Seria 300 Combi 112 cm, 967 18 85-01 

Seria Combi 400 103 cm, 967 64 89-01  

Seria Combi 400 112 cm, 967 64 90-01  

Seria 400 Combi 122 cm, 967 64 91-01 

MASE DE TĂIERE COMBI PENTRU TRACTOARE RIDER CU COLECTOR

Rider cu colector Combi 103 cm, 967 62 89-01 

Rider cu colector Combi 112 cm, 967 62 90-01 

MASE DE TĂIERE COMBI
Masele noastre de tăiere Combi oferă 
două metode de tăiere: BioClip® și 
evacuare posterioară. Întrucât masa este 
fasonată dintr-o singură bucată de metal, 
fără suduri și coturi ascuțite care să 
blocheze iarba tăiată, rezultatul este 
mulcirea de excepție și o evacuare super-
eficientă, care se numără printre cele mai 
bune existente pe piață.

ROLĂ DE NIVELARE
Rolă din polietilenă de mare densitate, cu 
împingere sau tractare. Diametru de 45 cm - 
lățime de lucru 91 cm. Atunci când este plină cu 
apă, cântărește aproape 164 de kg, dar poate fi 
umplută și cu nisip.

965 89 94-01 

NOU

SUPORT ÎNCĂRCĂTURĂ
Mijloc de transport practic pentru echipamente 
suplimentare cu acces pentru încărcarea 
produselor pe baterie. Șinele și cârligele sunt 
instalate standard pe capotă. Poate fi completat 
cu un kit pentru bagaje. Compatibil cu R 419TsX 
AWD și R 420TsX AWD.

594 98 83-01 
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CONTRAGREUTĂȚI
Pentru o mai bună aderență și conducere mai 
sigură. Greutate: 18 kg.

Seriile 200 și 300, 953 53 49-01 

Rider cu colector, 582 05 11-01 

CONTRAGREUTATE PENTRU 
ROATĂ
Cu rulmenți cu bile, pentru o 
mai bună aderență și 
deplasare mai sigură  
(fără modele AWD).

953 51 59-02 

FREZE DE ZĂPADĂ
Freze de zăpadă, deosebit de eficiente, de regim 
greu, cu sistem într-o singură treaptă și cu o lățime 
de lucru de 100 cm. Dotate cu o cutie de viteze și 
având o structură ușoară, care înlesnește 
atașarea. La mașinile Rider cu tracțiune pe spate, 
freza de zăpadă va fi utilizată împreună cu 
greutăți pentru roți și lanțuri de zăpadă. Se 
potrivește la seriile 400 și 300. Nerecomandată 
pentru R 318 și R 316T.

Seria 300, 967 27 67-01 

R 419TsX AWD și R420TsX AWD, 596 28 93-01 

LAME PENTRU ZĂPADĂ
Lame pentru zăpadă late și rezistente pentru 
curățarea aleilor, drumurilor de acces și a altor 
suprafețe. Poate fi setată la diferite unghiuri, 
către dreapta sau către stânga. Se utilizează cu 
lanțuri de zăpadă și greutăți pentru roţi (nu la 
modelele cu tracțiune integrală). Lățime de lucru 
de 107 –125 cm. Lamă de cauciuc disponibilă. Se 
potrivește la seriile 400, 300, 200 și 100.
Seria 100, 967 28 07-01 
Seria 200, de bază, 966 97 87-01 
Seria 200, Premium, 965 07 09-01 
Seria 300, 966 41 59-01 
Seria 300 Rider cu colector, 593 02 50-01 
Seria 400, 596 29 00-01 
Lame din cauciuc (accesoriu pentru lamele de 
zăpadă)

Seria 100, 585 64 37-01 

Seria 200 de bază, 967 97 88-01 

Seria 200 Premium, 531 02 12-40 

Seria 300, 531 02 12-40 

Seria 400, 531 00 71-34 

PLUG PLIABIL
Plug pliabil compact și flexibil construit din oțel 
dur. Lamele care se reglează mecanic permit 
utilizarea ca plug V, plug drept sau plug diagonal. 
Este echipat cu lame răzuitoare din cauciuc. Se 
potrivește la seria 400.

596 29 01-01 

CANISTRĂ DE CARBURANT HUSQVARNA
Canistră de carburant de 15 litri pentru mașini pe 
roți care oferă o modalitate inovatoare de 
alimentare.

580 75 45-01 

SET DE FARURI
Set de faruri LED pentru a lucra mai ușor când 
este întuneric. Se potrivește la seriile 300, 200 și 
100.

581 12 54-01 

GRAPĂ PENTRU PIETRIȘ
Accesoriu montat frontal, ideal pentru afânarea 
suprafețelor cu pietriș compactat și tăierea 
rădăcinilor buruienilor. Adâncime de tăiere 
reglabilă. Pentru cele mai bune rezultate, folosiți 
împreună cu grebla. Se potrivește la seria 400.

596 28 96-01 

GREBLĂ
O greblă stabilă și fiabilă, de utilizat împreună cu 
grapa pentru pietriș pentru nivelarea pietrișului și 
strângerea buruienilor. Datorită sistemului electric 
de ridicare și coborâre, grebla este ergonomică, 
dar și ușor de utilizat. Se potrivește la seria 400.

596 28 97-01 

HUSĂ PENTRU TRACTOARE RIDER
Fabricată din nailon impermeabil, dispune de șnur 
de ajustare și orificii de ventilație. Se potrivește la 
toate modelele.

505 63 08-70 

ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE BC 0.8
Încarcă orice baterie de 12V cu acid și plumb de 
la 1,2 - 32 Ah și este adecvat pentru încărcare de 
întreținere de până la 100 Ah. Este complet 
automat pentru a maximiza performanța și 
durata de viață a bateriei. Utilizat împreună cu 
indicatorul de stare a bateriei.

579 45 01-xx 

INDICATOR DE STARE A BATERIEI
Când este conectat la baterie, arată repede dacă 
bateria necesită încărcare. Pentru a încărca 
bateria, conectați BC 0.8 la indicatorul de stare.

579 45 21-01  

SETURI DE COTIERE
Cotiere cu unghi reglabil pentru susținere 
suplimentară. Se potrivesc la scaunul Grammer 
Primo. Cotierele din dreapta și din stânga sunt 
comercializate separat.

965 89 68-01, dreapta 

965 89 70-01, stânga 

RAMPE DE ÎNCĂRCARE
Fabricate din aluminiu rezistent la apă sărată cu 
suprafață anti-alunecare. Mai multe dimensiuni.

 

SCAUN GRAMMER PRIMO M
Scaun confortabil cu cotiere opționale, care 
dispun de reglaj al înălțimii și înclinării, ceea ce 
oferă o susținere optimă a corpului. Este echipat 
cu suport lombar. Se potrivește la seria 400 Rider. 
Cotierele nu sunt incluse.

966 95 42-01 

966 95 42-02, cu încălzire electrică 

GREBLĂ PENTRU GAZON
Accesoriu opțional folosit la greblarea gazonului 
pentru dispozitiv de cosit. Tijă cu lame pentru 
îndepărtarea mușchiului.

Seria 300, 966 96 84-02 

Seria 400, 966 96 84-01 

LANȚURI PENTRU ZĂPADĂ
Asigură o tracțiune adecvată la curățarea zăpezii 
(nu la modelele cu tracțiune integrală).

14” Pătrat, 585 66 45-01 

16” Spic, 964 99 30-01 

16” Pătrat, 585 66 61-01 

BORDURATOR
Pentru borduri de iarbă 
ordonate și precise. 
Reversibil. Adâncime de 
tundere reglabilă. Se 
potrivește de seriile 300 și 
200 (nu la modelele cu 
tracțiune integrală).

953 53 10-01 

KIT PLĂCI DE PROTECȚIE
Plăci din oțel lăcuite, pentru sarcini dure, 
protejează arcurile din față și din spate la 
modelele cu tracțiune integrală atunci când se 
trece peste o bordură sau pe teren cu denivelări.

544 06 93-04 

HUSQVARNA POWER 4
Benzină alchilată care asigură o cantitate mai 
mică de reziduuri în timpul combustiei, ceea ce 
păstrează componentele motorului mai curate și 
prelungește durata de viață a motorului.

5 litri, 589 22 79-10 

25 litri, 583 95 59-02 

DISPOZITIV DE UMPLERE
Duze de carburant cu debit optimizat și funcție 
autostop. Echipate cu blocaj mecanic.

5 litri (1), 582 06 66-01 

25 litri (2), 586 11 06-01 

NOU

MÂNER PENTRU VOLAN
Mâner anatomic pentru aderență optimă, atașat 
cu ușurință la volan. Design universal, compatibil 
cu toate modelele Rider.

593 67 67-01 

TRACTOARE RIDER DE GRĂDINĂ
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O gamă vastă de accesorii și câteva metode opționale de tăiere conferă tractoarelor 
noastre de grădină o versatilitate excelentă. Ideale pentru îngrijirea eficientă a gazoanelor și 
a diferitelor sarcini care trebuie efectuate pe terenul dumneavoastră. Alegeți între trei 
sisteme de tăiere diferite pentru îngrijirea gazonului, apoi montați o remorcă, un dispozitiv 
de împrăștiere, o lamă pentru zăpadă și multe altele, pentru o versatilitate sporită.

TRACTOARE DE GRĂDINĂ

FIȚI MAEȘTRI AI TUNDERII  
ȘI NU NUMAI
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UTILIZARE SIMPLĂ CU PEDALĂ
Transmisia hidrostatică operată cu pedală asigură obținerea 
ușoară a vitezei și controlul direcției. Pedale separate pentru 
mers înainte și înapoi.

TĂIERE DE PRIMĂ CLASĂ
Masele de tăiere consolidate și vopsite în câmp electrostatic 
asigură o durabilitate și o rezistență sporite la coroziune.

UTILIZARE CONFORTABILĂ
Schimbați de la modul de colectare la cel de mulcire folosind 
maneta de pe tabloul de bord, fără să vă ridicați de pe scaun. 
Masa de tăiere se cuplează și se decuplează cu ajutorul unui 
comutator electric. 

TRACTOARE DE GRĂDINĂ

CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

MAI PUȚINE SUPRAFEȚE NETUNSE
Vă puteți aștepta la rezultate excelente de la tractoarele 
noastre din segmentul superior care utilizează tehnologia de 
direcție de înaltă clasă. Vibrații reduse, mai puține suprafețe 
netunse și manevrabilitate îmbunătățită.

UTILIZABILE TOT TIMPUL ANULUI
Gama vastă de accesorii și selecția încorporată de metode de 
tăiere le conferă acestor tractoare o capacitate extraordinară 
de adaptare, putând fi utilizate pe tot parcursul anului.
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GAMA DE ACCESORII
O gamă variată de accesorii conferă 
valoare adăugată investiției 
dumneavoastră în tractor, 
transformând acest utilaj într-o 
mașină cu adevărat versatilă și utilă 
pe tot parcursul anului. Atașați o 
remorcă, un dispozitiv de împrăștiere 
sau o freză de zăpadă și finalizați 
orice lucrare cu eforturi minime.

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.

Diferențialul blocabil de pe TS 
348XD, TS 242TXD și  
TS 146TXD asigură o tracțiune 
mai bună pe pante și  
pe iarba udă

Cuplarea lamei electrice - pur și 
simplu trageți comutatorul de pe 
panoul de comandă

Funcția Cruise Control permite 
operatorului să mențină o 

viteză constantă chiar și pe 
teren accidentat

Motoare puternice și 
rezistente, cu specificații înalte

Platforma scaunului își modifică 
automat înălțimea deoarece 
scaunul este deplasat pentru a 
optimiza poziția operatorilor

Faruri LED pentru 
vizibilitate bună 
pe întuneric

Axul frontal pivotant, de regim 
greu turnat dintr-o singură bucată 
asigură un echilibru  superior și 
confort la condus

Masa de tăiere voluminoasă, de 108 cm, 
cu vibrații scăzute, oferă o calitate 
îmbunătățită de tăiere.
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EVACUARE SAU COLECTOR 
Dacă tundeți în principal suprafețe întinse, cu iarbă mare, cea mai bună alegere 
este un tractor cu evacuare laterală (modelele TS). Dacă preferați o tăiere 
curată și doriți să adunați iarba, frunzele tăiate și alte resturi, vă recomandăm un 
tractor cu colector integrat (modelele TC).

DIMENSIUNI ȘI SPECIFICAȚII
Dacă achiziționați pentru prima dată un tractor și aveți o grădină mai mică sau 
medie, seria 100 ușor de utilizat este o opțiune bună. Aceste tractoare 
compacte oferă o funcționare ușoară și sigură, făcându-le ideale pentru 
utilizatorii începători.
Pentru grădini de dimensiuni medii sau mai mari, aveți nevoie de o capacitate 
superioară și de un confort sporit. Tractoarele noastre din seria 200 sunt bine 
echipate, având o rază de rotire mică, mase de tăiere consolidate și cuplare 

OPȚIUNI DE MULCIRE 
Gazoanele tunse frecvent pot fi fertilizate natural cu ajutorul funcției BioClip®, 
disponibilă ca dotare standard la modelele TC mai mari. Funcția este disponibilă 
ca accesoriu și la modelele TC din seria 100 și pentru toate modelele TS.  
În plus, colectoarele sunt disponibile ca accesoriu pentru modelele TS, în timp 
ce modelele TC pot fi convertite la evacuare posterioară cu un kit de accesorii. 
Pur și simplu nu aveți cum să dați greș atâta vreme cât alegeți Husqvarna!

electrică a cuțitului pentru a permite o manevrabilitate excelentă, o tundere mai 
ușoară și mai eficientă, cu mai puține zone netunse.
Dacă utilizați tractorul mai des - chiar pe tot parcursul anului - sau doriți să tundeți 
suprafețe mari, veți aprecia tractoarele noastre din seria 300 care cuprinde 
tractoare puternice, confortabile și bine echipate, cu funcții comode pentru a 
garanta rezultate excelente. O gamă vastă de accesorii și o selecție încorporată 
de numeroase metode de tăiere le conferă acestor tractoare un grad excelent de 
utilizare pe tot parcursul anului.

HUSQVARNA CLEARCUT™

CONDIȚII DURE - REZULTATE EXCELENTE
Masa de tăiere ClearCut™ se mândrește cu o combinație unică de 
durabilitate, performanță, și rezultate la tăiere – chiar și în condiții dure. 
Acest design oferă rezultate excelente la evacuare și colectare, dar și la 
mulcire. Fluxul puternic de aer evacuează iarba tăiată la viteză mare 
pentru a preveni înfundarea.

–  Structură din oțel sudat de 3,6 mm cu protecție laterală la uzură
– Adâncime de tăiere de 125 mm a masei pentru volum mai mare de aer
– Deflectoare interioare amplasate în mod optim 
–  Jgheab de evacuare supradimensionat și lame High-lift pentru un flux de 

aer puternic
– Axe din fontă pentru stabilitate deosebită
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SERIA 200
Tractoare confortabile pentru 
grădini de dimensiuni medii și 
mari. Echipate cu funcții precum 
rază mică de întoarcere, operarea 
facilă a pedalei și mase de tăiere 
consolidate pentru o durabilitate 
îmbunătățită.

SERIA 300
Tractoare puternice, confortabile, 
pentru utilizare pe tot parcursul 
anului în grădini medii / mari. 
Echipate cu funcții precum rază 
mică de întoarcere, operarea 
facilă a pedalei și mase de tăiere 
consolidate pentru o durabilitate 
îmbunătățită.

SERIA 100
Tractoare ușor de utilizat pentru 
gazoane și grădini mici sau medii. 
Comenzi intuitive și comode, 
funcționare ușoară.

HUSQVARNA TS 142L
Tractor cu evacuare laterală cu motor puternic și 
design inteligent, ușor de utilizat. Transmisie 
operată cu manetă pentru funcționare ușoară.

Motor Briggs & Stratton Intek. Hidrostatică. 
Lățime de tăiere 107 cm. 

960 41 04-10 

NOU NOU NOU

NOU NOU NOU

NOU

NOU NOU

NOU

NOU NOU

HUSQVARNA TS 348XD
Tractor puternic cu evacuare laterală. Masa de 
tăiere lată, solidă ClearCut™ asigură rezultate de 
tăiere și performanțe de înaltă clasă. Echipat cu 
scaun de lux de 18”, volan cu margine moale, și 
pornire de la rotirea cheii precum și amortizor 
apărătoare perie și vizor nivel de carburant. 

Briggs & Stratton Seria Endurance motor V-Twin 
cu șoc automat. Blocare electronică a 
diferențialului, ambreiaj electric și lățime de 
tăiere de 122 de cm.

960 41 04-37 

HUSQVARNA TS 242TXD
Tractor cu evacuare laterală cu masă de tăiere 
rezistentă ClearCut™ și design inteligent, ușor de 
utilizat. Scaun de lux de 15”, volan cu margine 
moale, pornire la rotirea cheii și diferențial 
blocabil.

Briggs & Stratton Seria Endurance motor V-Twin 
cu șoc automat. Ambreiaj electric și lățime de 
tăiere de 107 cm.

960 41 04-35 

HUSQVARNA TC 238TX
Tractor cu colector posterior integrat de 320 L. 
Operat de la pedală, transmisie hidrostatică și 
antrenare a masei de tăiere cu vibrații reduse. 
BioClip® de la scaunul de lux de 15”, pornire de la 
rotirea cheii, faruri LED și volan ergonomic.

Briggs & Stratton Seria Endurance motor V-Twin 
cu șoc automat. Ambreiaj electric. Lățime de 
tăiere 97 cm. 

960 51 01-92 

HUSQVARNA TC 242TX
Tractor cu colector posterior integrat de 320 L, 
operat de la pedală, cu transmisie hidrostatică și 
antrenare cu vibrații reduse a mesei de tăiere. 
BioClip® de la modelul de 15”, scaun de lux , 
faruri LED și volan cu margine moale.

Kawasaki motor din Seria FR ambreiaj electric. 
Lățime de tăiere 107 cm.

960 51 01-93 

HUSQVARNA TC 238T
Tractor cu colector posterior integrat de 320 L. 
Operat de la pedală, transmisie hidrostatică și 
antrenare a masei de tăiere cu vibrații reduse. 
BioClip® de la scaunul reglabil de 15”  
și volanul ergonomic.

Briggs & Stratton motor Intek, ambreiaj manual. 
Lățime de tăiere 97 cm.

960 51 01-90 

HUSQVARNA TC 242T
Tractor cu colector posterior integrat de 320 L, 
operat de la pedală, cu transmisie hidrostatică și 
antrenare cu vibrații reduse a masei de tăiere. 
BioClip® de la scaunul reglabil și volanul 
ergonomic.

Motor Briggs & Stratton Intek cu șoc automat. 
Ambreiaj electric și lățime de tăiere de 107 cm.

960 51 01-91 

HUSQVARNA TS 146TXD
Tractor cu evacuare laterală cu motor puternic și 
design inteligent, ușor de utilizat. Scaun de lux de 
15”, volan cu margine moale, faruri LED, pornire la 
rotirea cheii și diferențial blocabil.

Briggs & Stratton Seria Endurance motor V-Twin 
cu șoc automat. Ambreiaj electric și lățime de 
tăiere de 117cm. 

960 41 04-36 

HUSQVARNA TS 142T
Tractor cu evacuare laterală cu motor puternic și 
design inteligent, ușor de utilizat. Operat de la 
pedală, transmisie hidrostatică, scaun de lux de 
15” și volan ergonomic.

Briggs & Stratton Seria Endurance motor V-Twin. 
Ambreiaj manual și lățime de tăiere de 107 cm. 

960 41 04-32 

HUSQVARNA TS 142TX
Tractor cu evacuare laterală cu motor puternic și 
design inteligent, ușor de utilizat. Scaun de lux 
15”, volan cu margine moale, faruri LED și pornire 
la rotirea cheii.

Briggs & Stratton Seria Endurance motor V-Twin. 
Ambreiaj electric și lățime de tăiere de 107 cm. 

960 41 04-34 

HUSQVARNA TS 138
Tractor cu evacuare laterală, cu motor puternic și 
operare de la pedală, transmisie hidrostatică și 
volan ergonomic.

Motor Briggs & Stratton Intek. Ambreiaj manual și 
lățime de tăiere de 97 de cm.

960 41 04-21  

HUSQVARNA TS 138L
Tractor cu evacuare laterală, cu motor puternic și 
operare de la manetă, transmisie hidrostatică și 
volan ergonomic.

Motor Husqvarna. Ambreiaj manual și lățime de 
tăiere de 97 de cm.

960 41 04-31 

HUSQVARNA TC 138
Tractor compact, eficient cu colector posterior 
integrat de 220 L operat de la pedală, transmisie 
hidrostatică, scaun cu spătar mediu și volan 
ergonomic.

Motor Briggs & Stratton Husqvarna. Ambreiaj 
manual. Lățime de tăiere 97 cm.

960 51 01-79 
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REMORCI
Remorci spațioase, fabricate din oțel rezistent. 
Hayon rabatabil pentru încărcare și 
descărcare ușoară. Toate modelele sunt 
basculante.

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

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

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

GRAPĂ PENTRU PIETRIȘ
Grapă rezistentă cu roți practice din cauciuc, 
curăță și întreține aleea de pietriș cât ai clipi. 
Este echipată cu dinți cu arc, care se pliază la 
mersul cu spatele. Lățime de lucru, 110 cm.

953 51 24-01

ROLĂ DE NIVELARE
Pentru nivelarea eficientă a terenurilor 
accidentate și acoperirea semințelor proaspăt 
semănate. Greutate cu apă 182 kg. 
Dimensiuni 46 x 96 cm.

965 89 94-01 

SCARIFICATOR
Acest scarificator creează orificii în gazon, 
pentru a permite pătrunderea aerului și a 
îngrășămintelor. Lățime de lucru 102 cm

586 63 67-01 

MĂTURĂ
Mătură rotativă pentru măturat frunze, 
zăpadă etc. Lățime 100 cm. Nu este 
compatibilă cu TC 130.

544 92 16-01 

GREBLĂ PENTRU MUȘCHI
Greblă pentru mușchi eficientă și robustă, 
destinată îndepărtării mușchiului vegetal. Se va 
încărca cu maximum 32 de kg, în funcție de 
starea solului. Lățime 102 cm.

586 63 66-01 

LAMĂ PENTRU ZĂPADĂ
Lamă din oțel solidă cu mecanism protector cu resort. 
Utilizată cu lanțuri pentru zăpadă și contragreutate. 
Lățime de tăiere122 cm. Nu se potrivește la TC 130.

544 92 17-01 

DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIERE
Modelul mai mare are o lățime de împrăștiere 
de 300–360 cm. Capacitate de aprox. 75 de kg. 
Debitul este ușor de reglat. Modelul mai mic are 
o lățime de împrăștiere de 120–240 cm, cu o 
capacitate de aprox. 30 de kg.

Dispozitiv mare de împrăștiere, 967 02 72-01 

Dispozitiv mic de împrăștiere, 954 12 00-46 

PLUG AERATOR PENTRU PLATFORMA 
ACCESORIU
24 de cuțite creează pluguri pentru sol care 
permit ca aerul, apa și substanțele nutritive să 
pătrundă în sol. Cuțitele sunt rezistente la 
rugină, pentru mai multă forță și durabilitate. 
Ușor de instalat pe platformă.

588 21 27-01 

AERATOR PENTRU PLATFORMA ACCESORIU
Permite ca aerul, apa și substanțele nutritive să 
ajungă la sol. Lame rezistente la rugină, pentru 
mai multă forță și durabilitate. Ușor de instalat pe 
platformă.

586 63 69-01 

SCARIFICATOR PENTRU PLATFORMA 
ACCESORIU
Înlătură mușchiul vegetal, pentru un gazon mai 
sănătos. Dinții cu arc sunt tratați termic, pentru 
o durabilitate sporită. Ușor de instalat pe 
platformă. 

586 63 68-01 

PLATFORMĂ ACCESORIU
Platformă accesoriu pentru aerator plug și 
scarificator. Accesoriile se schimbă ușor cu 
sistemul de conectare rapidă, fără unelte 
speciale. Se potrivește la seriile 300 și 200.

586 63 72-01 

ACCESORII

COLECTOR
Colector spațios, disponibil cu două sau trei 
compartimente. Capacitate 210 sau 315 litri. 

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

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

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

107 cm ClearCut™ (TS 343)  
210 l. 960 71 00-47 

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

122 cm ClearCut™ (TS 348XD)  
315 l. 582 55 96-01 

NOU NOU

HUSQVARNA TC 138L
Tractor compact, eficient cu colector posterior 
integrat de 220 L operat de la manetă, transmisie 
hidrostatică, scaun cu spătar mediu și volan 
ergonomic.

Motor Husqvarna. Ambreiaj manual. Lățime de 
tăiere 97 cm.

960 51 01-89 

HUSQVARNA TC 130
Tractor compact, eficient cu colector posterior 
integrat de 220 L operat de la pedală, transmisie 
hidrostatică, scaun cu spătar și volan ergonomic.

Motor Briggs & Stratton Intek cu șoc automat. 
Ambreiaj manual. Lățime de tăiere 77 cm.

960 51 01-88 
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TUNDERE ȘI FINISARE 
MAI RAPIDĂ

Indiferent dacă o utilizați la serviciu sau acasă, mașina de tuns gazonul Husqvarna cu diametru 
de bracare zero, vă ajută să vă terminați treaba repede și eficient. O rază de rotire zero 
înseamnă că nu rămâne deloc iarbă netunsă atunci când ajungeți la capătul unui rând de tăiere 
și faceți un viraj de 180° pentru a începe rândul următor. Concepute special pentru a rezista 
condițiilor dure de lucru, acestea sunt prevăzute cu caracteristici ergonomice de top și funcții de 
operare confortabile pentru a vă putea concentra pe rezultate la tăiere meticuloasă.

MAȘINI DE TUNS GAZONUL CU DIAMETRUL DE BRACARE ZERO
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CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

MANEVRARE PRECISĂ
Sistemul de direcție cu diametru de bracare zero cu sisteme 
de tracțiune individuală, hidraulică asigură manevrarea precisă.

MOTOARE PUTERNICE
Motoarele în doi cilindri, cu specificații înalte, asigură multă 
putere pentru o tundere eficientă și transport rapid fără 
zgomot sau consum de carburant în exces.

UTILIZARE CONFORTABILĂ
Roțile mari, scaunul confortabil, vizibilitate excelentă și 
comenzile amplasate la îndemână permit o utilizare ușoară și 
eficientă.

REZULTATE EXCELENTE LA TĂIERE
Masa de tăiere ClearCut™ oferă o combinație unică de 
durabilitate, performanță și rezultate de tăiere.  
Acest design asigură rezultate excelente la evacuare și 
colectare, dar și la mulcire.

DESIGN DURABIL 
Cadrul și roțile robuste sunt concepute pentru a asigura o 
durabilitate crescută și pentru a reduce îndoirea șasiului. 
Transmisia cu diametru de bracare zero, care 
nu necesită întreținere, asigură o performanță fără probleme.

FRÂNĂ DE PARCARE INTEGRATĂ
Sistemul automat al frânei de parcare se activează sau  
se dezactivează automat corespunzător deplasării manetelor 
de direcție spre exterior sau spre interior, ușurând munca 
utilizatorului.

MAȘINI DE TUNS GAZONUL CU DIAMETRUL DE BRACARE ZERO
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Panou de comandă ergonomic 
amplasat comod la vârful 
degetelor

Cuplarea lamei electrice - pur și 
simplu trageți comutatorul

Sistem convenabil de ridicare cu 
arcuri a masei de tăiere

Masa de tăiere ClearCut™ fabricată din oțel 
de 3,6 mm sudat

Covor anti-alunecare

Frână de parcare automată integrată  
în manetele de control

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.

HUSQVARNA CLEARCUT™

CONDIȚII DURE - REZULTATE EXCELENTE
Masa de tăiere ClearCut™ se mândrește cu o combinație unică de 
durabilitate, performanță și rezultate la tăiere chiar și în condiții dure. Acest 
design oferă rezultate excelente la evacuare și colectare, dar și la mulcire. 
Fluxul puternic de aer evacuează iarba tăiată la viteză mare pentru a 
preveni înfundarea.

–  Structură din oțel sudat de 3,6 mm cu protecție laterală la uzură
– Adâncime de tăiere de 125 mm a masei pentru volum mai mare de aer
– Deflectoare interioare amplasate în mod optim 
–  Jgheab de evacuare supradimensionat și lame High-lift pentru un flux de 

aer puternic
– Axe din fontă pentru stabilitate deosebită
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SERIA 500
Seriile comerciale ale mașinilor de 
tuns gazonul cu diametru de bracare 
zero sunt construite din materiale 
dure de înaltă calitate pentru a se 
asigura durabilitate, productivitate și 
durată de viață ridicate. Concepută 
pentru performanță la tăiere de 
primă clasă și confort sporit pentru 
operator, această mașină asigură 
posibilități de exploatare de excepție.

SERIA 200
O mașină de tuns gazonul cu 
diametru de bracare zero, 
concepută să ofere rezultate de 
tăiere excelente în aplicații 
rezidențiale, fără a face 
compromisuri sub aspectul 
calității sau al performanței. 
Compactă și comodă, oferindu-vă 
o manevrabilitate excelentă, 
eficiență la tundere și confort la 
deplasare.

HUSQVARNA Z560X 
Mașină comercială de tuns gazonul cu diametru de bracare zero, echipată cu 
sistem de ridicare a masei de tăiere care vă permite să aveți mâinile libere, scaun 
cu suspensie totală, protecție la răsturnare și frână de parcare automată. 

Motor Briggs & Stratton. Lățime de tăiere 152 cm. Evacuare laterală.

967 66 97-02 

HUSQVARNA Z242F 
Mașină de tuns gazonul cu diametru de bracare zero, pentru zone 
rezidențiale, cu specificații înalte, masă de tăiere ClearCut™ din oțel sudat, 
comenzi ergonomice și motor în doi cilindri.

Motor comercial Briggs & Stratton Endurance. Lățime de tăiere 107 cm. 
Evacuare laterală.

967 66 57-02 

SISTEME DE COLECTARE
Sistem de colectare eficient pentru curățarea ierbii tăiate sau a frunzelor. 
Saci din nailon rezistenți, cu prindere ușoară pentru refulare și colectare. 
Structura din poliester rezistent la impact a carcasei și a ventilatorului 
reduce greutatea și crește la maxim debitul de aer. Designul în linie a 
rotorului asigură viteza și eficiența maximă a aerului. Disponibil cu doi saci 
(capacitate de 211 litri) sau trei saci (capacitate de 317 litri).

587 41 24-01, 2 recipiente –211 litri, Z242F 

967 32 26-01, 3 recipiente – 458 litri Z560X 

967 32 27-01, clapetă gunoi acționată de la scaun, 387 litri, Z560X 

966 40 72-01, kit de antrenare, 3 saci sau clapetă DFS, Z560X  

598 39 02-01, 3 recipiente, Z454X  

582 55 98-01, 3 recipiente, Z448  

KIT DE LUMINĂ (ROPS)
Kitul de lumină ROPS include lumini 
duble cu halogen, de 35W, cu 
instalare ușoară prin clipsare. 
Echipamentul se conectează la 
priza existentă pentru funcționare 
comodă de la comutatorul cheii de 
contact. Compatibil cu Z560X.

576 80 90-01 

KIT DE MULCIRE
Taie iarba până devine un strat fin - fertilizator care rămâne pe sol.

587 41 23-01, ClearCut™ kit de mulcire Z242 

966 44 47-01, kit de mulcire 60”, Z560X 

598 39 05-01, kit de mulcire, Z454X 

582 56 00-01, kit de mulcire, Z448 

JGHEAB DE EVACUARE CONTROLAT DE OPERATOR
O simplă tragere de manetă închide temporar gura de evacuare a masei 
de tăiere, la tundere de-a lungul trotuarelor, drumurilor, straturilor de flori 
etc., asigurând o eficiență suplimentară și protejarea proprietății în timpul 
tunderii. Compatibil cu Z560X.

966 48 87-01 

KIT DE LUMINĂ
Sporește vizibilitatea în condiții 
de lumină slabă cu ajutorul unui 
set de faruri opționale. 
Compatibil cu Z242F.

587 49 51-01 

ACCESORII

NOUNOU

SERIA 400
Mașini de tuns gazonul de mare 
capacitate, cu diametru de 
bracare zero pentru flotele mici și 
medii ale profesioniștilor din 
domeniul peisagistic și îngrijitorilor 
de spații verzi. Performanță de 
durată, tundere rapidă și eficientă 
la costuri totale reduse.

HUSQVARNA Z448 
Mașină de tuns gazonul profesională, cu diametru de bracare zero, cu 
transmisie integrată și funcție de reducere a zgomotului, ROP pliabil, frână 
de staționare integrată și masă de tăiere comercială eficientă ClearCut™.

Motor Kawasaki. Lățime de tăiere 122 cm. Masă de tăiere ClearCut™. 
Evacuare laterală cu opțiune de mulcire.

967 98 46-02 

HUSQVARNA Z454X 
Mașină de tuns gazonul puternică, profesionistă, cu diametru de bracare 
zero, cu transmisie integrată și funcție de reducere a zgomotului, indicator 
de nivel pentru carburant digital cu LED, jgheab de evacuare din cauciuc, 
ROP pliabil, frână de parcare integrată și masă de tăiere comercială eficientă. 

Motor Briggs & Stratton. Lățime de tăiere 137 cm. Masă de tăiere comercială 
PZT. Evacuare laterală cu opțiune de mulcire.

967 98 50-02 
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PERFORMANȚĂ 
PROFESIONALĂ
Dezvoltarea produselor noastre și colaborarea cu lucrătorii profesioniști din domeniul forestier 
care își desfășoară activitatea cu ajutorul utilajelor noastre nu se oprește niciodată. Astfel, creăm 
motoferăstraie care vă ajută să lucrați mai bine, cu mai puțin efort fizic și vibrații reduse, 
echipate cu funcții ce asigură niveluri ridicate de siguranță. Fiecare model vă oferă puterea, 
performanța și excelența pe care le așteptați de la Husqvarna.
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CONSTRUCȚIE FIABILĂ
Pentru noi, a lucra eficient cu un motoferăstrău nu este doar 
sinonim cu puterea. O construcție durabilă și o siguranță 
deplină sunt elemente la fel de importante de care ținem cont 
atunci când proiectăm motoferăstraiele, pentru ca 
dumneavoastră și utilajul să fiți mereu în cea mai bună formă.

CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

MOTOFERĂSTRAIE

PUTERE BRUTĂ
Tehnologia noastră patentată de motor X-Torq® dedicată 
motoferăstraielor pe benzină utilizează aer curat în locul 
amestecului aer-carburant pentru a curăța gazele de 
evacuare. Rezultatul constă în îmbunătățirea eficienței 
carburantului și reducerea emisiilor de gaze de evacuare în 
comparație cu motoarele convenționale în 2 timpi.

CURĂȚAREA MAI RARĂ A FILTRULUI
Air Injection™ – este un sistem centrifugal de curățare a aerului 
conceput pentru o uzură redusă și un timp de operare mai 
lung al motoferăstraielor noastre pe benzină. Veți putea lucra 
în schimburi mai lungi fără să fie nevoie să curățați filtrul de aer.

PORNIRE UȘOARĂ
Atât pentru motoferăstraiele pe benzină cât și pentru cele pe 
baterie, pornirea ușoară și rapidă este imperativă. De aceea, 
am dezvoltat tehnologia care răspunde acestor exigențe. O 
singură apăsare pe un buton sau simpla tragere a unui cablu - 
atât de ușor pe cât ar trebui să fie.

PERFORMANȚĂ OPTIMĂ
Pentru motoferăstraiele cu carburant, AutoTune™ reglează 
automat motorul pentru funcționare optimă în funcție de 
temperatură, tipul de carburant, altitudine etc. Motoferăstraiele 
pe baterii sunt echipate cu motoare eficiente care au un raport 
excepțional de putere/greutate.

EFICIENȚĂ ÎN ORICE MOMENT
Designul concentrat pe utilizator nu numai că reduce 
solicitarea exercitată asupra corpului dvs., acesta vă permite, 
totodată, să fiți mereu atent și eficient. 
Iată de ce motoferăstraiele noastre sunt dotate din plin cu 
soluții care vă permit să lucrați mai comod și mai productiv.
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Motorul electric eficient alimentat cu baterie 
este dezvoltat de Husqvarna pentru a 
asigura o viteză înaltă a lanţului și cea mai 
bună performanță de tăiere

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.

Motoferăstraie de înaltă 
performanță, pe baterii, concepute 
pentru utilizatori profesioniști care 

doresc un motoferăstrău ușor și 
echilibrat, cu nivel redus de 

zgomot și vibrații, fără emisii 
directe

Tehnologia Air Injection™ și noua 
versiune AutoTune™ pentru o 
durată de funcționare optimizată 
și fiabilă

Mânere ergonomice pentru o priză sigură și 
confortabilă. Model G echipat cu mâner încălzit.

Nivel vizibil de 
carburant și capac de 

carburant securizat 
cu filet pentru 

eliberarea treptată a 
presiunii pentru a 

preveni scurgerea 
carburantului

Motor cu un design nou, îmbunătățit, 
cu o mai bună capacitate de răcire 
și o durată de viață mai lungă

Corpul motoferăstrăului este extrem de 
bine echilibrat, cu forțe giroscopice 
reduse pentru o manevrabilitate și 
manipulare optime

Filtru cu design nou, de nivel profesional, cu o 
etanșare mai bună și mai solidă între filtru și 
suportul acestuia, care face față condițiilor cu 
praf și murdărie extremă

Capacitate de tăiere 
îmbunătățită (cu o creștere de 
până la 15% în comparație cu 
modelul predecesor)

PERFORMANȚĂ SPORITĂ ÎN CONDIȚII DE 
SIGURANȚĂ ȘI CONFORT
Lanțurile X-Cut™ de la Husqvarna și șinele de ghidaj X-Force™ sunt dezvoltate special și 
se potrivesc perfect cu toate motoferăstraiele Husqvarna. Optând pentru X-Cut™ și 
X-Force™, veți fi siguri că veți obține performanța optimă de la  
motoferăstrăul dumneavoastră. Citiți mai mult la pagina 60.

Vă oferim siguranța în timpul lucrului cu gama noastră amplă de 
echipamente de protecție concepute după ultimele inovații în 
design și materiale. Toate echipamentele noastre de protecție vă 
asigură nivelul de protecție și de confort de care aveți nevoie 
pentru a vă face treaba în condiții de siguranță.  
Citiți mai mult la pagina 112.
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MOTOFERĂSTRAIE CU MÂNER SUPERIOR 
PENTRU OPERATORI SPECIALIZAȚI ÎN SERVICII 
DE ÎNGRIJIRE A ARBORILOR
Motoferăstraiele noastre cu mâner superior sunt înguste, ușoare, 
comode și puternice. Prevăzute cu funcții precum Low Vib și Air 
Injection™, acestea vă permit să lucrați non-stop la cel mai înalt 
nivel de performanță, chiar și atunci când trebuie să prestați o 
muncă solicitantă în codiții cu adevărat dificile.

MOTOFERĂSTRAIE PENTRU ELAGAJ  
UTILAJE BINE ECHILIBRATE PENTRU CELE MAI 
DIFICILE SARCINI
Elagajul coroanelor dense vă poate determina să adoptați poziții 
de lucru nefirești ce pot fi dăunătoare pentru corp. 
Motoferăstraiele noastre cu tijă telescopică sunt concepute să 
vă ajute să lucrați ușor și să obțineți rezultate optime în orice 
situație. Motoferăstraiele sunt ușoare, bine echilibrate, disponibile 
în diferite lungimi și sunt echipate cu motoare ușor de pornit, 
care asigură o accelerare rapidă.

MOTOFERĂSTRAIE PROFESIONALE PENTRU CURĂȚARE FORESTIERĂ 
ȘI ÎNGRIJIREA ARBORILOR
Motoferăstraiele noastre profesionale sunt concepute să vă ajute să realizați cât mai mult în 
fiecare schimb - chiar și în cele mai dificile situații. Toate motoferăstraiele sunt fabricate cu 
componente premium, atent selectate, fiind astfel extrem de durabile. Designul orientat spre 
utilizator reduce la minim oboseala, pentru ca dumneavoastră să fiți productiv pentru perioade 
mai lungi de lucru. Unele modele sunt opțiunea perfectă pentru doborârea copacilor mai mari  
în timp ce altele sunt mai potrivite pentru tăierea copacilor de dimensiuni normale și pentru o 
curățare cu adevărat ușoară a crengilor. Indiferent ce utilaj alegeți, veți avea un motoferăstrău 
de înaltă performanță, cu o putere brută impresionantă și o accelerație rapidă.

MOTOFERĂSTRAIE UNIVERSALE PENTRU DOBORÂREA ȘI 
PRELUCRAREA IMEDIATĂ A COPACILOR ÎN LEMNE DE FOC
Motoferăstraiele noastre universale destinate utilizării în regim semiprofesional în activități 
agricole sau forestiere se ridică cu adevărat la înălțimea numelui lor. Sunt motoferăstraie 
puternice, fiabile și versatile cu care puteți face orice lucrare, de la doborârea copacilor până la 
tăierea lemnelor de foc. Toate utilajele au o construcție robustă, sunt comode și ușor de utilizat, 
și asigură întotdeauna o performanță excelentă de tăiere.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE DOBORÂREA 
EFICIENTĂ A COPACILOR
Bine ați venit la Academia Motoferăstraielor Husqvarna - sursa noastră online cu informații 
despre cum să lucrați mereu în siguranță, convenabil și eficient. Aici veți găsi tot ce aveți 
nevoie de la ghiduri pentru alegerea 
motoferăstrăului corect, planificarea 
doborârii și până la îndrumări privind 
curățarea crengilor și secționarea 
trunchiurilor. Include recomandări 
referitoare la îmbrăcăminte, instrumente și 
accesorii utile.  
Vizitați pagina de internet 
chainsawacademy.husqvarna.com
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HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Puternic și ușor de manevrat, motoferăstrăul de 
50cc are o performanță remarcabilă și o capacitate 
excelentă de tăiere, fiind destinat doborârii 
copacilor, curățării crengilor și tăierii copacilor mici 
și medii precum și activităților solicitante de îngrijire 
a copacilor. XP® G are mânere încălzite.
50,1 cm³, 3,0 kW, lungimea șinei de ghidaj 33-50 cm, 
5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq și Low Vib.

550 XP® Mark II, 967 69 08-38 

550 XP® G Mark II, 967 69 09-38 

HUSQVARNA 560 XP®
Pentru tăietori de lemne profesioniști și 
proprietari de terenuri calificați care doresc o 
funcționare eficientă și convenabilă.  
XP® G are mânere încălzite.
59,8 cm³, 3,5 kW, lungimea șinei de ghidaj 
33-60 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq și Low Vib.

560 XP®, 966 08 91-18 

560 XP® G, 966 00 90-18 

HUSQVARNA 543 XP®
Pentru muncitori profesioniști în domeniul îngrijirii 
copacilor și proprietari de terenuri calificați. Greutate 
redusă și viteză mare a lanțului pentru curățarea 
eficientă a crengilor. XP® G are mânere încălzite.

43,1 cm³, 2,2 kW, lungimea șinei de ghidaj 33-45 
cm, 4,5 kg. Air Injection™, X-Torq și Low Vib.

 

UTILIZARE PROFESIONALĂ
Gama noastră cea mai avansată 
de motoferăstraie pentru tăietori 
de lemne și muncitori în domeniul 
îngrijirii copacilor. Modelele XP® 
sunt proiectate în exclusivitate 
pentru a vă maximiza performanța. 
Multe dintre ele prezintă inovații 
Husqvarna precum Air Injection™, 
tehnologia Low Vib și AutoTune™. 

HUSQVARNA 525P5S
Motoferăstrău pentru elagaj solid, bine echilibrat 
și ușor cu tub telescopic pentru rază foarte lungă 
de acțiune, eficient pentru schimburi lungi. Tija 
detașabilă simplifică transportul.

25,4 cm³, 1,0 kW, lungimea șinei de ghidaj 
25–30 cm, lungime 340 cm, 6,4 kg.  
Tijă detașabilă.

967 32 95-01 

HUSQVARNA T535i XP®
Motoferăstrău cu mâner superior, ușor, de înaltă 
performanță, conceput special pentru specialiștii 
din domeniul îngrijirii arborilor. Foarte ușor de 
utilizat, cu viteză mare a lanțului, vibrații reduse și 
fără emisii directe. Rezistent la intemperii (IPX4).
Lungimea șinei de ghidaj 25–35 cm, 2,4 kg fără 
baterie, savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare.
12", 967 89 39-12 
14", 967 89 39-14 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 565
Motoferăstrău puternic cu o performanță 
remarcabilă, echipat cu șine de ghidaj lungi. 
Răcire excelentă și filtrare de ultimă generație 
care asigură o funcționare ușoară. AutoTune™ și 
Air Injection™ vă permit să lucrați rapid și eficient.

70,6 cm³, 3,7 kW, lungimea șinei de ghidaj 
38-70 cm, 6,5 kg. AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq și Low Vib.

966 73 39-18 

HUSQVARNA T540 XP®
Motoferăstrău impresionant cu mâner superior, cu 
performanță maximă, cu funcții dorite de orice 
arboricultor sau specialist în îngrijirea arborilor.

37,7 cm³, 1,8 kW, lungimea șinei de ghidaj 
30-40 cm, 3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq și Low Vib.

967 28 75-12 

HUSQVARNA T435
Motoferăstrău cu mâner superior, robust, pentru 
lucrări de îngrijire universale efectuate la 
înălțime. Combină echilibrul excelent cu un nivel 
bun de putere și o greutate redusă.

35,2 cm³, 1,5 kW, lungimea șinei de ghidaj 
30-35 cm, 3,4 kg. X-Torq și Low Vib.

966 99 72-12 

HUSQVARNA T525
Motoferăstrău compact și cu greutate redusă, cu 
mâner superior și motor puternic, conceput 
special pentru elagaj.

27 cm³, 1,1 kW, lungimea șinei de ghidaj  
20–30 cm, 2,7 kg.  
Air Injection™, X-Torq și Low Vib.

967 63 33-12 

OBSERVAȚIE Motoferăstraiele cu mâner superior necesită abilități specifice. De utilizat exclusiv de operatori instruiți pentru lucrări de îngrijire a copacilor.

HUSQVARNA 525PT5S
Motoferăstrău pentru elagaj solid, bine echilibrat 
și ușor cu tijă telescopică pentru o rază de 
acțiune lungă și flexibilă. De utilizat cu hamul 
Husqvarna Balance Flex, pentru cea mai bună 
poziție de lucru. Consultați pagina 80.

25,4 cm³, 1,0 kW, lungimea șinei de ghidaj 
25–30 cm, lungime 402 cm, 7,0 kg.  
Tijă telescopică.

967 32 96-01

HUSQVARNA 3120 XP®
Cel mai mare motoferăstrău al nostru și unul 
dintre cele mai puternice din lume - și totuși ușor 
de pornit și de utilizat.  
Pentru doborârea profesională a copacilor.

118,8 cm³, 6,2 kW, lungimea șinei de ghidaj 
60-105 cm, 10,4 kg. Low Vib.

965 96 04-42 

HUSQVARNA 395 XP®
Motoferăstrăul ideal, profesional, pentru tăierea 
lemnului de esență tare și pentru alte lucrări 
forestiere dificile care necesită o șină lungă de 
ghidaj. Motor rezistent, cu turație mare.

94 cm³, 4,9 kW, lungimea șinei de ghidaj  
45-90 cm, 7,9 kg.  
Air Injection™ și Low Vib. 

965 90 21-94 

HUSQVARNA 390 XP®
Un motoferăstrău profesional cu motor deosebit 
de puternic. Nivel redus de vibrații și design 
robust. XP® G are mânere încălzite.

88 cm³, 4,8 kW, lungimea șinei de ghidaj  
45-70 cm, 7,3 kg.  
Air Injection™ și Low Vib. 

390 XP®, 965 06 06-18 
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HUSQVARNA 572 XP®
Performanță remarcabilă cu o capacitate mare de 
tăiere. Dezvoltat punând accentul pe fiabilitate și 
durabilitate. AutoTune™ asigură reglarea 
automată a motorului. Mânere încălzite la 
modelele XP® G.
70,6 cm³, 4,3 kW, lungimea șinei de ghidaj 38-70 
cm, 6,6 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq și 
Low Vib.
572 XP®, 966 73 31-18 

 

HUSQVARNA 535i XP®
Motoferăstrău ușor, eficient, cu mâner posterior, 
perfect pentru furnizori de servicii, tâmplari și alți 
profesioniști. Un motoferăstrău de înaltă 
performanță, fără emisii directe. Niveluri scăzute 
de vibrații. Rezistent la intemperii (IPX4).

Lungimea șinei de ghidaj 25–35 cm, 2,6 kg fără 
baterie, savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare.

12", 967 89 38-12 

14", 967 89 38-14 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 562 XP®
Pentru tăietorii de lemne profesioniști, muncitorii 
în domeniul îngrijirii copacilor și proprietarii de 
terenuri calificați. Adecvat pentru șine mai lungi. 
XP® G are mânere încălzite.

59,8 cm³, 3,5 kW, lungimea șinei de ghidaj 
38-70 cm, 6,1 kg. AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq și Low Vib.

562 XP®, 966 56 99-18 

562 XP® G, 966 57 01-18 

HUSQVARNA 545 Mark II
Motoferăstrău puternic și ușor de manevrat, cu 
capacitate de 50cc, conceput pentru doborârea, 
curățarea și tăierea copacilor mici și medii. 
Design-ul îngust asigură o funcționare eficientă, 
fiabilă și confortabilă. Modelul G dispune de 
mânere încălzite.

50,1 cm³, 2,7 kW, lungimea șinei de ghidaj 
33-50 cm, 5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq și Low Vib.

545 Mark II, 967 69 06-36 

HUSQVARNA 555
Pentru furnizorii de servicii și proprietarii de 
terenuri care au nevoie de un motoferăstrău 
profesional puternic, eficient sub aspectul 
consumului de carburant și cu emisii reduse.

59,8 cm³, 3,1 kW, lungimea șinei de ghidaj 
33–50 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq și Low Vib.

966 01 09-15 

HUSQVARNA 550 XP® TrioBrake™
Puternic și ușor de manevrat, motoferăstrăul de 
50cc are o performanță remarcabilă și un raport 
excelent putere-greutate, fiind destinat doborârii 
copacilor, curățării crengilor și tăierii copacilor mici și 
medii precum și activităților solicitante de îngrijire a 
copacilor. Include lanțul de frână unic Triobrake™.

50,1 cm³, 2,8 kW, lungimea șinei de ghidaj 
33-50 cm, 5,0 kg. AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq și Low Vib.
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UTILIZARE ÎN REGIM 
SEMIPROFESIONAL
Puternice și totuși ușor de pornit și 
de manevrat. Având numeroase 
funcții avansate, aceste 
motoferăstraie pot efectua 
operațiuni de elagaj, curățare a 
crengilor, doborâre, tăiere a 
lemnelor de foc și multe altele. 
Ideale pentru proprietarii de 
terenuri și alți utilizatori care pun 
preț pe performanță și eficiență.

UTILIZARE OCAZIONALĂ
Aceste motoferăstraie asigură o 
performanță excelentă de tăiere, 
sunt ușor de pornit și dispun de 
caracteristici care permit o 
utilizare confortabilă și flexibilă. 
Ideale pentru lucrări mai ușoare, 
cum ar fi tăierea unor copaci mai 
mici și a lemnelor de foc. 

HUSQVARNA 460 RANCHER
Motoferăstrău universal solid pentru lucrări 
solicitante, atunci când aveți nevoie de o șină de 
ghidaj mai lungă. Manevrare ușoară și cuplu înalt 
pe o plajă mare a turațiilor.

60,3 cm³, 2,7 kW, lungimea șinei de ghidaj 
33-60 cm, 5,8 kg. Air Injection™, X-Torq și 
Low Vib.

965 03 12-68 

HUSQVARNA 455 RANCHER
Motoferăstrău universal solid pentru lucrări 
solicitante. Manevrare ușoară și cuplu înalt pe o 
plajă mare a turațiilor. La modelul 455e, tensionarea 
lanțului se realizează fără unelte speciale.

55,5 cm³, 2,6 kW, lungimea șinei de ghidaj 
38-50 cm, 5,9 kg. Air Injection™, X-Torq, 
AutoTune™ și Low Vib. 
455 Rancher, 965 03 01-18 
 

HUSQVARNA 439
Motoferăstrău foarte ușor, compact, ușor de 
mânuit, pentru fermieri și alți utilizatori 
pretențioși care își doresc un utilaj versatil pentru 
activități de tăiere mai ușoare.

35,2 cm³, 1,5 kW, lungimea șinei de ghidaj 30-40 
cm, 3,9 kg. Air Injection™, X-Torq și Low Vib.

 

HUSQVARNA 450
Motoferăstrău de a doua generație cu calități 
profesionale pentru uz universal. Corp mai îngust al 
motoferăstrăului. Modelul 450e este echipat cu Smart 
Start și tensionarea lanțului fără unelte speciale.

50,2 cm³, 2,4 kW, lungimea șinei de ghidaj 
33-50 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq și 
Low Vib.
450, 967 18 78-35 
 

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Motoferăstrău electric cu performanță ridicată, 
manevrabilitate deosebită și viteză mare a 
lanțului. Tensionarea lanțului se face fără unelte 
speciale. Modelul 420EL este prevăzut cu un 
cablu de 5 m lungime.

230 V, 2000/1800 W, lungimea șinei de ghidaj 
35–45 cm, 4,7 kg. 

420EL, 967 20 57-16 

418EL, 967 20 57-14 

HUSQVARNA 120i
Motoferăstrău ușor, comod cu baterie Li-ion. Fără 
unelte, ușor de pornit și cu tastatură intuitivă.

Lungimea șinei de ghidaj 30 cm, 2,9 kg fără 
baterie, savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare.

967 09 82-01 

967 09 82-02, include QC80 și BLi20 

HUSQVARNA 525P4S
Motoferăstrău pentru elagaj solid, bine echilibrat 
și ușor cu tub telescopic pentru rază lungă de 
acțiune, eficient pentru schimburi lungi.

25,4 cm³, 1,0 kW, lungimea șinei de ghidaj 
25–30 cm, lungime 243 cm, 5,3 kg.

967 32 94-01 

HUSQVARNA 530iP4
Motoferăstrău de elagaj robust pentru îngrijirea 
eficientă a arborilor. Ușor și bine echilibrat, cu o 
viteză ridicată a lanțului. Rezistent la intemperii 
(IPX4).

Lungimea șinei de ghidaj 25-30 cm, 3,4 kg fără 
baterie. Lungime 250 cm. savE™ pentru o durată 
maximă de funcționare.

967 88 47-10 

Fără baterie și încărcător

NOU

HUSQVARNA 530iPT5
Un motoferăstrău de elagaj robust, cu tub telescopic 
pentru o rază maximă de acțiune. Ușor și cu 
performanțe ridicate, fără emisii directe. Niveluri 
scăzute de vibrații. Rezistent la intemperii (IPX4).

Lungimea șinei de ghidaj 25-30 cm, 5,0 kg fără 
baterie. Lungime 400 cm. Telescopic și savE™ 
pentru o durată maximă de funcționare. 

967 88 48-10 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 445
Acest motoferăstrău universal combină 
performanța cu eficiența carburantului. Modelul E 
disponibil cu Smart Start, TrioBrake™ și 
posibilitatea de tensionare a lanțului fără unelte 
speciale.

45,7 cm³, 2,1 kW, lungimea șinei de ghidaj 
33-50 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq și 
Low Vib.

445, 967 15 64-35 

 

HUSQVARNA 440 / 435
Pentru utilizatorii care caută un motoferăstrău 
extrem de ușor de pornit și de manevrat. Modelul 
440e este echipat cu Smart Start, tensionarea 
lanțului se face fără unelte speciale, și este dispo-
nibil cu frâna de lanț TrioBrake™. Modelul 435e 
este echipat cu Smart Start iar tensionarea lanțu-
lui se realizează fără unelte speciale.
40,9 cm³, 1,8/1,6 kW, lungimea șinei de ghidaj 
33–45 cm, 4,4/4,2 kg. Air Injection™, X-Torq și 
Low Vib.
440, 967 18 77-45 
 
435, 967 67 58-35 
 

HUSQVARNA 115iPT4
Un motoferăstrău de elagaj ușor, alimentat cu 
baterie, cu o foarte bună capacitate de tăiere și 
fără emisii directe. Vibrații reduse. Tija 
telescopică asigură o rază de acțiune de până la 
4 m. Poate fi demontată în două părți pentru 
transport facil.

Lungimea șinei de ghidaj 25 cm, 4,1 kg fără 
baterie. Lungime 285 cm. Ham simplu inclus.

967 86 80-01 

HUSQVARNA 135 Mark II
Motoferăstrău solid, fiabil și ușor de utilizat cu 
performanță de tăiere rapidă, pentru utilizatori 
casnici. Ușor de pornit și de manevrat. Dispozitivul 
de tensionare a lanţului este montat lateral. Mai 
ușor de pornit datorită faptului că necesită o forță 
mai mică la tragere.

38 cm³, 1,6 kW, lungimea șinei de ghidaj  
35-40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq și  
Low Vib.

967 67 57-02 

HUSQVARNA 130
Motoferăstrău pentru doborârea ocazională a 
copacilor și tăierea lemnelor de foc. Ușor de pornit 
și de manevrat. Filtru de aer cu evacuare rapidă și 
comutator de oprire cu revenire automată.

38 cm³, 1,5 kW, lungimea șinei de ghidaj  
35-40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq și Low Vib.

967 10 84-01 

HUSQVARNA 120 Mark II
Motoferăstrău universal, solid, ușor de utilizat cu 
sistemul Low Vib®, pentru utilizatori casnici. 
Întreținere ușoară și emisii reduse datorită 
tehnologiei X-Torq®. 

38,2 cm³, 1,4 kW, lungimea șinei de ghidaj 35–45 
cm, 4,85 kg. Air Injection™, X-Torq și Low Vib.

120 Mark II, 967 86 19-03 

HUSQVARNA 330i
Pentru tâmplari, îngrijitori de spații verzi, grădinari 
și alți utilizatori exigenți. Fără unelte speciale, ușor 
și foarte simplu de utilizat, cu orice baterie BLi. 

Lungimea șinei de ghidaj 25–35 cm, 2,7 kg fără 
baterie, savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare.

967 89 37-12 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 340i
Motoferăstrău versatil cu o capacitate foarte 
bună de tăiere, pentru utilizare universală. Ideal 
pentru doborâre, elagaj, tăierea lemnelor de foc 
sau pentru lucrări de dulgherie. Tensionare lanț 
fără unelte speciale sau standard. Bateriile BLi30 
sau BLi300 asigură performanță maximă. 

Lungimea șinei de ghidaj 35-40 cm, 2,8 kg fără 
baterie. savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare

967 86 42-14 

Fără baterie și încărcător



60 MOTOFERĂSTRAIE

PREMIX  
CU ULEI  

HUSQVARNA XP®

BENZINĂ DEZVOLTATĂ SPECIAL PENTRU MOTOARELE ÎN DOI TIMPI DE LA HUSQVARNA

HUSQVARNA XP® POWER 2
Nu există carburant mai bun pentru motoferăstrăul dumneavoastră Husqvarna decât benzina alchilată, produsă 
conform specificațiilor Husqvarna. Amestecată în prealabil cu exact 2% ulei sintetic Husqvarna XP® pentru motoare 
în doi timpi, aceasta asigură combustia eficientă lăsând motorul mai curat, mai rece și mai îngrijit, cu un nivel minim 
de substanțe dăunătoare în emisii. De asemenea, previne coroziunea internă, asigură o pornire mai ușoară, reduce 
necesitatea de întreținere și riscul întreruperilor în funcționare. Omologat VEF.
5 l, 589 22 76-10

Dispozitiv de umplere, 582 06 66-01

LANȚURI X-CUT™ ȘI ȘINE DE GHIDAJ X-FORCE™

La Husqvarna, suntem specialiști în realizarea 
motoferăstraielor. Știm cât de important este carburantul, 
șina de ghidaj și lanţul pentru performanța generală. Din 
acest motiv le considerăm extensii ale motoferăstrăului. 
Prin urmare, am folosit expertiza dobândită ca să creăm 
carburantul, șinele de ghidaj și lanțurile optime pentru 
motoferăstraiele Husqvarna. Pentru a asigura o potrivire 
perfectă și o performanță excelentă, lanțurile noastre 
X-Cut™ SP33G sunt primele lanțuri care au fost create 
vreodată alături de motoferăstraiele noastre, în propriile 
unități de producție Husqvarna. Acest procedeu a 
perfecționat lanțurile și a imprimat o diferență 
reală asupra randamentului motoferăstraielor. 
Credința noastră este că, odată ce le încercați, 
veți fi și dvs. de acord.

CONCEPUTE DE HUSQVARNA 
PENTRU UTILAJUL DVS. 
HUSQVARNA
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MAI MULT TIMP DE FUNCȚIONARE  
ȘI MAI PUȚINĂ ÎNTREȚINERE 
Utilajele de tăiat, materialele și procesele de 
producție sunt rafinate la maximum. Astfel, 
lanțul X-Cut™ prezintă un grad excepțional 
de ascuțire, direct din cutie, dar și mai 
important, - acesta rămâne ascuțit un timp 
îndelungat până să fie necesară pilirea.

REGLĂRI MAI PUȚINE ȘI  
RISC MAI MIC DE DETERIORĂRI
Lanțul X-Cut™ este pretensionat din fabrică, 
astfel încât să puteți lucra mai mult înainte de a 
fi necesară retensionarea. Nu este necesară 
tensionarea inutilă a lanțului. Riscul de 
deteriorare a sistemului de tăiere cu un lanț 
slăbit este, de asemenea, scăzut.

COSTURI MAI MICI ȘI LUCRĂRI DE 
ÎNTREȚINERE REDUSE 
O combinație atent echilibrată între construcție, 
materiale și procese înseamnă durabilitate 
excelentă și dinamică. Uzura sistemului de 
tăiere este redusă - la fel este și necesitatea de 
a efectua lucrări de întreținere asupra lui.

REZULTATE MAI BUNE,  
OPERARE MAI UȘOARĂ 
X-Cut™ este conceput pentru a efectua lucrări 
de tăiere mai rapid, și poate fi utilizat de îndată 
ce este scos din cutie. Aceasta îmbunătățește 
eficiența și rezultatele dvs. Tăierea lină reduce 
forța de alimentare necesară, corpul 
dumneavoastră depunând mai puține eforturi.

Lățime mai mare a șinei de 
ghidaj pentru durabilitate 
îmbunătățită

Profil optimizat pentru uzură redusă 
și durată de viață mai lungăModel de sudură optimizat pentru 

durabilitate și rigiditate îmbunătățite

ZA DE LEGĂTURĂ AURIE
Datorită funcției intuitive a zalei de legătură 
aurie, puteți localiza cu ușurință punctul de 
pornire, simplificând astfel pilirea lanțului.

Pinion de întoarcere consolidat, 
fără întreținere

Design optimizat al plăcii centrale 
pentru o greutate redusă și o șină 
de ghidaj mai robustă, cu o durată 
mai lungă de viață

ÎNTRERUPERI MINIME, REZULTATE MAXIME

HUSQVARNA X-CUT™
Lanțurile SP33G sunt primele lanțuri dezvoltate, concepute și produse în 
exclusivitate de Husqvarna - și totul a fost realizat în Huskvarna, Suedia, 
locul în care sunt dezvoltate și testate motoferăstraiele noastre. Lanțurile 
Husqvarna X-Cut™ sunt concepute pentru a maximiza randamentul dvs., 
permițându-vă să lucrați mai mult fără întrerupere. Veți simți diferența și 
veți produce mai mult pe termen lung.

ȘINE DE GHIDAJ DURABILE, UȘOARE

HUSQVARNA X-FORCE™
X-Force™ este răspunsul Husqvarna pentru provocarea de a concepe șine 
de ghidaj perfecte: șine de ghidaj care să fie ușoare pentru a reduce la 
minimum sarcina și suficient de rezistente pentru a lucra intens timp 
îndelungat cu întreținere minimă. Șinele de ghidaj Husqvarna X-Force™ 
sunt dezvoltate odată cu lanțurile Husqvarna X-Cut™, optimizate pentru 
motoferăstraiele Husqvarna. Rezultatul este un sistem de tăiere care 
contribuie la funcționarea motoferăstrăului la un nivel cu totul nou, tăind 
rapid și cu precizie făgașe, cu pierderi minime prin frecare.
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ȘINE DE GHIDAJ SOLIDE CU VÂRF ÎNLOCUIBIL
Recomandate pentru utilizarea cu șine lungi de ghidaj pentru a reduce solicitările asupra 
vârfului șinei. Sarcina este transferată la rulmentul de înaltă calitate. Șinele de ghidaj sunt 
acoperite cu un strat de protecție contra zgârieturilor și coroziunii. Vârful înlocuibil este 
disponibil ca piesă de schimb. Disponibile cu pas de lanț de 3 / 8” în lungimile de 18–28".
 

ȘINE DE GHIDAJ SOLIDE HUSQVARNA
Șinele de ghidaj solide sunt utilizate pentru tipuri de cherestea dură, scoarță groasă și în 
medii cu mult nisip, praf sau funingine. Șinele de ghidaj sunt acoperite cu un strat de 
protecție contra zgârieturilor și coroziunii. Disponibile în lungimile .404” ( 24–42”) și 3/8" 
(18–28").
 

ȘINELE X-FORCE™
Șinele laminate X-Force™ oferă întreținere mai ușoară și productivitate sporită. În funcție de 
model, aceste avantaje se bazează pe caracteristici cum ar fi profilurile actualizate, pinionul 
de întoarcere mai mare, decupajele din placa centrală, rulmenții suplimentari, apărătoarele 
sprijinite și eliminarea orificiului de ungere. Disponibile în 3/8” (15–20”), 3 / 8” mini (12– 16”) și 
325" (13–20"). 

 

ȘINĂ DE GHIDAJ PENTRU SCULPTURĂ, VÂRF CU RAZĂ MICĂ
Șine de ghidaj cu rază mică la vârf, potrivite pentru sculptură și pentru alte lucrări de precizie. 
Disponibile cu pas de 1/4" (10–12").
 

ACCESORII PENTRU MOTOFERĂSTRAIE

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Lanț cu pixel semi-daltă de .325” 1.3 mm, dezvoltat și produs de Husqvarna. Apărătoare joasă 
împotriva loviturilor, fante înguste, alungire redusă și za de antrenare cu protecție. Dezvoltat 
pentru utilizare profesională la motoferăstraie de dimensiune medie, de până la 55 cc. 
Echipare originală la majoritatea motoferăstraielor Husqvarna 550 XP®. 
 

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
Lanțul S93G cu semi-daltă 3/8” mini de 1,3 mm este dezvoltat pentru motoferăstraie de 
mărime mai mică, precum cele din seriile 100 și 200, sau motoferăstraie cu mâner superior 
folosite de arboricultori. Geometrie și putere de șlefuire optimizate care asigură o viteză 
ridicată de tăiere. Eficiență mare de tăiere echilibrată de puterea disponibilă a 
motoferăstrăului asigură o tăiere lină și precisă.
 

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G este un lanț de 1,1 mm cu semi-daltă de .325”, conceput special pentru creșterea 
vitezei de tăiere și a eficacității motoferăstraielor profesionale pe baterii, utilizate în regim de 
normă întreagă. Lanțul este eficient din punct de vedere al consumului de energie, iar 
geometria sa optimizată asigură o tăiere lină consecventă, o capacitate de doborâre 
excelentă precum și manevrabilitate și posibilitate de manipulare îmbunătățite.
    

HUSQVARNA X-CUT™ C85
Un lanț avansat, cu daltă întreagă, de înaltă performanță, de 3/8” 1,5 mm destinată 
motoferăstraielor profesionale folosite în regim de normă întreagă în activități forestiere, 
fabricat în întregime de Husqvarna pentru un randament optim. Datorită durabilității sale 
remarcabile și a eficienței de tăiere, cu o ascuțime care durează și alungire redusă, acesta 
vă ajută să obțineți rezultate mai bune, cu mai puțină întreținere și costuri mai mici.
 

ȘINE DE GHIDAJ LAMINATE CU PINION DE ÎNTOARCERE
Curbura lină și raza mică la vârf reduc riscul de recul și facilitează un control bun al tăierii. 
Șine de ghidaj cu acoperire pentru protecția împotriva zgârieturilor și coroziunii. Disponibile 
cu pas de 3/8” mini (10 - 16").
 

NOU

ȘINELE X-PRECISION™
Șinele X-Precision™ sunt concepute special pentru a fi utilizate cu lanțul X-Cut™ SP21G pe 
motoferăstraiele profesioniste pe baterie de la Husqvarna. Geometria generală optimizată și 
raza mică a vârfului asigură o tăiere eficientă cu control de precizie, proprietăți excelente 
pentru tăierea cu alezaj și riscuri reduse de recul. Disponibile cu pas de 325” mini (10 - 16").
 

GĂSIȚI CEL MAI BUN LANȚ PENTRU LUCRAREA DVS.
Husqvarna oferă o gamă largă de lanțuri pentru diferite necesități.  
Pentru mai multe informații și tipuri de lanțuri, accesați site-ul nostru web www.husqvarna.ro
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GHID DE PRODUSE - LANȚURI ȘI ȘINE DE GHIDAJ
ACCESORII PENTRU MOTOFERĂSTRAIE
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ȘINĂ DE GHIDAJ LAMINATĂ CU PINION DE ÎNTOARCERE 
•• •• H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 575 84 22-58 501 84 40-58
•• •• H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 575 84 22-64 501 84 40-64

•• H38H38 10" / 25 cm10" / 25 cm 3 /8" mini3 /8" mini .043" / 1.1 mm.043" / 1.1 mm 501 95 95-40501 95 95-40 581 80 79-40581 80 79-40
•• H38 12" / 30 cm 3 /8" mini .043" / 1.1 mm 501 95 95-45 581 80 79-45
•• H38 14" / 35 cm 3 /8" mini .043" / 1.1 mm 501 95 95-52 581 80 79-52
•• X-Cut™ SP21G 10" / 25 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 43-46 593 91 41-46
•• X-Cut™ SP21G 12" / 30 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 43-51 593 91 41-51
•• X-Cut™ SP21G 14" / 35 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 43-59 593 91 41-59

•• •• •• •• X-Cut™ S93G 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-40 585 40 42-40
•• •• •• •• •• X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-45 585 40 42-45
•• •• •• X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-52 585 40 42-52
•• •• •• X-Cut™ S93G 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-56 585 40 42-56
•• •• •• •• •• •• H37 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-45 576 93 65-45
•• •• •• •• H37 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-52 576 93 65-52
•• •• •• •• H37 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 95 92-56 576 93 65-56

ȘINĂ LAMINATĂ CU PINION DE ÎNTOARCERE X-FORCE™ 
•• •• •• •• •• X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 582 20 76-45 585 40 42-45
•• •• •• X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 582 20 76-52 585 40 42-52
•• •• •• X-Cut™ S93G 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 582 20 76-56 585 40 42-56

•• H38 14" / 35 cm 3 /8" mini .043" / 1.1 mm 582 20 74-52 581 80 79-52
•• •• •• •• X-Cut™ SP33G 13" / 33 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-56 581 64 31-56
•• •• •• •• X-Cut™ SP33G 15" / 38 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-64 581 64 31-64
•• •• •• •• X-Cut™ SP33G 16" / 40 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-66 581 64 31-66
•• •• •• •• X-Cut™ SP33G 18" / 45 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-72 581 64 31-72

•• •• X-Cut™ SP33G 20" / 50 cm .325" .050" / 1.3 mm 582 07 53-80 581 64 31-80
•• •• •• •• •• •• •• H25 13" / 33 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-56 501 84 04-56
•• •• •• •• •• •• •• H25 15" / 38 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-64 501 84 04-64
•• •• •• •• •• •• •• H25 16" / 40 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-66 501 84 04-66
•• •• •• •• •• •• •• H25 18" / 45 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-72 501 84 04-72
•• •• •• •• •• •• H25 20" / 50 cm .325" .058" / 1.5 mm 582 08 69-80 501 84 04-80

•• •• •• •• X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-56 581 62 66-56
•• •• •• •• X-Cut™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-60 581 62 66-60
•• •• •• •• X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-68 581 62 66-68
•• •• •• •• X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-72 581 62 66-72
•• •• •• •• •• X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-56 581 62 66-56
•• •• •• •• •• X-Cut™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-60 581 62 66-60
•• •• •• •• •• •• •• X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-68 581 62 66-68
•• •• •• •• •• •• •• X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-72 581 62 66-72
•• •• •• •• H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-56 501 84 14-56
•• •• •• •• H42 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-60 501 84 14-60
•• •• •• •• H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-68 501 84 14-68
•• •• •• •• H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 94 34-72 501 84 14-72
•• •• •• •• •• H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-56 501 84 14-56
•• •• •• •• •• H42 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-60 501 84 14-60
•• •• •• •• •• •• •• H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-68 501 84 14-68
•• •• •• •• •• •• •• H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 585 95 08-72 501 84 14-72

ȘINĂ DE GHIDAJ SOLIDĂ CU PINION DE ÎNTOARCERE ÎNLOCUIBIL
•• •• •• •• X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 77-68 581 62 66-68
•• •• •• •• X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 77-72 581 62 66-72
•• •• •• •• •• •• •• X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-68 581 62 66-68
•• •• •• •• •• •• •• X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-72 581 62 66-72
•• •• •• •• •• •• X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-84 581 62 66-84

•• •• •• •• X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-92 581 62 66-92
•• •• •• •• H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 77-68 501 84 14-68
•• •• •• •• H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 77-72 501 84 14-72
•• •• •• •• •• •• •• H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-68 501 84 14-68
•• •• •• •• •• •• •• H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-72 501 84 14-72
•• •• •• •• •• •• H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-84 501 84 14-84

•• •• •• •• H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-92 501 84 14-92

ȘINĂ DE GHIDAJ SOLIDĂ
•• •• H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 587 39 44-60 501 84 40-60
•• •• H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 587 39 44-68 501 84 40-68

•• •• •• •• X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-68 581 62 66-68
•• •• •• •• X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-72 581 62 66-72
•• •• •• •• X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-84 581 62 66-84
•• •• •• •• X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-92 581 62 66-92
•• •• •• •• H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-68 501 84 14-68
•• •• •• •• H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-72 501 84 14-72
•• •• •• •• H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-84 501 84 14-84
•• •• •• •• H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-92 501 84 14-92

•• •• H64 24" / 60 cm .404" .063" / 1.6 mm 507 47 60-46 501 84 31-76
•• •• H64 28" / 72 cm .404" .063" / 1.6 mm 501 58 96-01 501 84 31-84
•• •• H64 30" / 75 cm .404" .063" / 1.6 mm 501 95 81-92 501 84 31-92
•• •• H64 36" / 90 cm .404" .063" / 1.6 mm 501 95 81-04 501 84 31-04
•• •• H64 42" / 105 cm .404" .063" / 1.6 mm 501 92 18-24 501 84 31-24

ȘINĂ DE GHIDAJ LAMINATĂ CU LĂȚIME MARE PENTRU CURĂȚĂRI FORESTIERE
•• H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 82 85-40 576 93 65 -40
•• S93G 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 82 85-40 585 40 42-40

* Șina de ghidaj solidă cu pas de lanț de .404” la modelul 390 XP® este opțională pe unele piețe. Consultați întotdeauna manualul de utilizare pentru utilajul de tăiere care să corespundă motoferăstrăului dumneavoastră. Acest ghid de produse este 
universal. Consultați manualul de utilizare pentru motoferăstrăul dumneavoastră și verificați dacă combinația de lanț și șină de ghidaj este recomandată pentru modelul dumneavoastră de motoferăstrău și pentru țara dumneavoastră.
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Duzele sunt proiectate pentru un debit 
optimizat, constant care accelerează 
realimentarea.  
Un închizător mecanic previne scăpările, iar un 
opritor automat previne scurgerile și revărsarea 
rezervoarelor.

Trusa de scule 
integrată vă permite 
să luați unelte, 
precum pile, și piese 
de schimb, cum ar fi 
lanțurile.

CANISTRĂ COMBI HUSQVARNA, 5 L
Vă permite să realimentați repede fără efecte de stropire și fără pierderi. Cele două recipiente sunt 
concepute pentru a obține un raport optimizat între carburant și uleiul de lanț. Trusă de scule integrată 
pentru piesele de schimb necesare în mod frecvent. Aprobată în conformitate cu recomandările ONU.

5,0 / 2,5 l, 580 75 42-01 

Duză de carburant, 586 11 04-01 

Duză de ulei, 586 11 05-01 

Duză de ulei pentru iarnă, 586 11 07-01 

CANISTRĂ COMBI HUSQVARNA, 6L
Canistră combi cu protecție eficientă împotriva 
surplusului la umplere. Când rezervorul este plin, 
debitul este oprit automat și puteți ridica canistra 
fără a o vărsa. Aprobată în conformitate cu 
recomandările ONU.

6/2,5 l, 505 69 80-00 

CANISTRĂ BENZINĂ HUSQVARNA, PORTOCALIE
Canistră cu protecție eficientă împotriva 
surplusului la umplere.  
Aprobată în conformitate cu recomandările ONU.

6 l, 505 69 80-01 

ULEI HUSQVARNA PENTRU MOTOARE ÎN DOI 
TIMPI, XP® SYNTHETIC
Un ulei excelent, complet sintetic și biodegradabil, 
pentru motoare în 2 timpi, conceput pentru 
utilizare la sarcini și turații ridicate. Adecvat 
pentru toate produsele noastre. În conformitate 
cu cerințele JASO FD / ISO EGD și testul de 
snowmobile Rotax 253. Omologat VEF.

0,1 l, 578 18 03-03 

Dozaj 1 l, 578 03 70-03 

4 l, 578 03 71-03 

ULEI PENTRU MOTOARE HUSQVARNA ÎN DOI 
TIMPI LS+
Un ulei semisintetic cu degajare redusă de fum, 
care asigură protecție antigripare excelentă, atât 
împotriva gripării pistoanelor din cauza 
amestecului sărac și din cauza calaminei. 
Pachetul de aditivi este unul din cele mai bune de 
pe piață. În conformitate cu cerințele JASO 
FD / ISO EGD și testul de snowmobile Rotax 253. 
Omologat VEF.

0,1 l, 578 18 03-02 

Dozaj 1 l, 578 03 70-02 

4 l, 578 03 71-02 

ULEI PENTRU MOTOARE HUSQVARNA ÎN DOI 
TIMPI, HP
Dezvoltat cu componente atent selectate pentru 
a funcționa eficient cu benzină de slabă calitate. 
În conformitate cu cerințele JASO FB / ISO EGB și 
testul de snowmobile Rotax 253. Omologat VEF.

0,1 l, 587 80 85-01 

Dozaj 1 l, 587 80 85-11 

1 l standard, 587 80 85-10 

4 l, 587 80 85-20 

ULEI MINERAL PENTRU LANȚ DE 
MOTOFERĂSTRĂU HUSQVARNA
Cu agent adeziv pentru motoferăstraie 
de înaltă performanță. Uzură redusă 
garantată a lanțurilor și șinelor. Pentru 
uz universal pe tot parcursul anului.

1 l, 579 39 60-01 

5 l, 579 39 61-01 

20 l, 579 39 62-01 

200 l, 579 39 63-01 

ULEI PENTRU FILTRUL DE AER 
HUSQVARNA
Captează eficient particulele din filtru, 
menținând motorul mai curat și 
reducând uzura. 

1 l, 531 00 92-48 

VASELINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
 HUSQVARNA
Vaselină cu protecție eficientă împotriva 
coroziunii și capacitate de transportare a 
sarcinii. Adecvată pentru scopuri de 
ungere generală. 

225 g, 502 51 27-01 

OPTIMIZAȚI-VĂ 
MOTOFERĂSTRĂUL 
HUSQVARNA
Carburanții și uleiurile Husqvarna pentru 
motoare în doi timpi, care corespund 
cerințelor noastre stricte, sunt etichetate 
VEF - Verified Engine Formula (Formulă 
pentru motor verificată). Datorită 
carburanților și uleiurilor VEF, motorul 
dumneavoastră Husqvarna este în cea 
mai bună stare de funcționare la nivel 
optim pe întreaga durată de viață. 
Motoarele în doi timpi Husqvarna pot 
funcționa la 14.000 rpm, deseori în 
condiții de solicitare intensă. Motoarele 
pe care le proiectăm la Husqvarna sunt 
durabile și puternice, dar și ușoare. Prin 
urmare, uleiul trebuie să corespundă 
unor cerințe speciale - este esențial să îl 
alegeți pe cel corespunzător. 

NOU

NOU

ULEI PENTRU LANȚ DE 
MOTOFERĂSTRĂU HUSQVARNA,
X-GUARD BIO
Un ulei de lanț bio, din gama premium, 
bazat pe materii prime din surse 
regenerabile. Biodegradabil și non-toxic. 
Recomandat ca ulei de lanț universal, în 
orice anotimp, cu nivel de lubrifiere și 
aderență de primă clasă. Proprietăți foarte 
bune anti-corozive și de depozitare.

1 litru, 596 45 73-01 

5 litri, 596 45 73-02 

SPRAY DE CURĂȚARE ACTIVĂ 
HUSQVARNA
Spray-ul de curățare activă Husqvarna 
este biodegradabil și fără fosfați. 
Eficient pentru curățarea 
motoferăstraielor, a mașinilor de 
grădină, filtrelor de aer și a 
încălțămintei.

0,5 litri, 597 25 57-01 
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UN LANȚ ASCUȚIT ESTE LA FEL DE 
IMPORTANT CA UN MOTOR PUTERNIC
Pentru ca motoferăstrăul dumneavoastră să funcționeze eficient, sigur și cu 
precizie, este esențial să aveți un lanț ascuțit. Frecvența de ascuțire depinde 
și de frecvența de utilizare. Un indicator bun al stări lanțului este aspectul 
așchiilor de lemn. Dacă lanțul este ascuțit, acesta va produce așchii de lemn 
fine și uniforme, în schimb, dacă acesta este tocit, va produce rumeguș. 
Pentru a pili un lanț, veți avea nevoie de o pilă rotundă, una plată și un calibru 
de pilire. Vă recomandăm și să utilizați o menghină de buturugi pentru a fixa 
șina, ca să aveți ambele mâini libere pentru pilire.

PILE ROTUNDE HUSQVARNA 
PENTRU TĂIERE INTENSIVĂ
Concepute pentru performanță 
optimă de tăiere și durată de viață 
mai mare. 

3 BUCĂȚI 
4,0 mm, 597 35 48-01 

4,5 mm, 597 35 55-01 

4,8 mm, 597 35 58-01 

5,2 mm, 597 35 59-01 

5,5 mm, 597 35 61-01 

12 BUCĂȚI 
4,0 mm, 597 35 48-02 

4,8 mm, 597 35 58-02 

5,2 mm, 597 35 59-02 

5,5 mm, 597 35 61-02 

PILE PLATE
Pile de calitate care vă oferă 
geometria corectă a uneltei de tăiere.

Pilă plată 6” 1 buc,  
505 69 81-60 

Pilă plată 6” 12 buc,  
505 69 81-61 

Pilă plată 6” 100 piliri/p,  
505 69 81-62 

Pilă plată 8” 1 buc,  
505 69 81-80 

Pilă plată 8” 12 buc,  
505 69 81-81 

KITURI DE PILE
Kit de pilire complet cu un mâner de pilă, calibru 
mixt sau un calibru de pilă și un calibru de 
adâncime, două pile rotunde și o pilă plată.

H00, 580 68 75-01 

X-Cut™ SP21G, 595 00 46-01 

X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01 

H30, 505 69 81-27 

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

X-Cut™ S93G, 587 80 67-01 

H36, 505 69 81-38 

H37, 579 65 36-01 

X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85-01 

H42 / H46 / H47/ H48,  
505 69 81-30 

H64(S), 505 69 81-92 

CALIBRE DE PILE
Calibre de pile special concepute care oferă 
unghiurile de pilire corecte. A se utiliza împreună 
cu pilele noastre rotunde.

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

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

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

H35 / H36 / H37 3 /8"mini,  
505 24 37-01 

H64(S) .404”, 1,6 mm, 505 69 81-15 

CALIBRE MIXTE
Calibrele noastre mixte sunt concepute special cu 
un calibru de pilă și un calibru de adâncime 
reunite într-o singură unealtă. Utilizați-le 
împreună cu pilele noastre rotunde și plate, 
pentru un unghi de pilire corect.

H00 1/4” 1,3 mm, 580 68 74-01 

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

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

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

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

X-Cut™ S93G 3/8” mini 1,3 mm,  
587 80 90-01 

X-Cut™ C83 / C85 daltă de 3/8”,  
586 93 86-01 

H42 / H46 / H47(S) / H48(S) 
daltă de 3/8” , 505 24 35-01 

H49 / H51 / H54 / H58 semi-daltă de 3/8”, 
 575 99 15-01 

MÂNER DE PILĂ
Sistem brevetat de blocare pentru pile. Adecvat 
pentru toate pilele noastre. Ghidajele de 25° și 
30° asigură un unghi corect al pilei.

Mâner de pilă Ø 4,5–5,5 mm,  
505 69 78-01 

Mâner de pilă pentru pile plate,  
505 69 78-10 

MENGHINĂ PENTRU BUTURUGI
Pentru a prinde motoferăstrăul într-o poziție 
sigură atunci când piliți. Fabricată din oțel forjat.

505 66 52-56 

INSTRUMENT PENTRU CALIBRUL DE ADÂNCIME
Calibre de adâncime special concepute care 
oferă unghiurile de pilire corecte. A se utiliza 
împreună cu pilele noastre plate.

.325", 505 69 81-00 

3/8", 505 69 81-01 

.404", 505 69 81-02 

3 /8”mini / 3 /8"mini Pixel,  
505 69 81-03 

GHID DE PRODUS - ECHIPAMENT DE PILIRE

TIP MODEL DE LANȚ KITURI DE PILE
CALIBRE 
 MIXTE

CALIBRE DE PILE
INSTRUMENT 
PENTRU CALIBRUL DE 
ADÂNCIME

PILĂ ROTUNDĂ (MM)

1/4" H00 580 68 75-01 580 68 74-01 505 69 81-18 — 4,0

.325"mini pixel SP21G 595 00 46-01 595 00 47-01 — — 4,0

.325" Pixel SP33G 586 93 34-01 586 93 84-01 — — 4,8

.325" Pixel H30 505 69 81-27 50569 81-08 — — 4,8

.325" H25, H22, H21, H23 505 69 81-25 505 69 81-09 505 69 81-10 505 69 81-00 4,8

3/8"mini Pixel H38 — — 579 55 88-01 505 69 81-03 4,5

3/8"mini S93G 587 80 67-01 587 80 90-01 — 4,0

3/8"mini H35, H36 505 69 81-38 — 505 24 37-01 — 4,0

3/8"mini H37 579 65 36-01 — 505 24 37-01 505 69 81-03 4,0

3/8" C85 / C83 586 93 85-01 586 93 86-01 — — 5,5

3/8" H42, H46, H47, H47S, H48, H80, H81 505 69 81-30 505 24 35-01 — 505 69 81-01 5,5

3/8" H54 (Semi-daltă) — 575 99 15-01 — — 5,5

.404" H64, H64S 505 69 81-92 — 505 69 81-15 505 69 81-02 5,5
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ADUCEȚI DOAR  
CEEA CE ESTE
NECESAR
Atunci când petreci zile întregi lucrând în pădure, trebuie să fii sigur că ai toate 
utilajele necesare. Și îți dorești ca aceastea să fie accesibile, fără constrângeri, 
pentru a putea lucra eficient și comod. Un motoferăstrău de la Husqvarna este un 
început bun. Păstrați la îndemână sculele profesionale de care aveți nevoie și 
veți putea lucra mai ușor, mai sigur și mai repede.

CENTURĂ PENTRU UNELTE - KIT DE 
TRANSPORT
Centură pentru unelte flexibilă și ergonomică, 
reglabilă și cu o excelentă distribuire a greutății, 
cataramă care se deschide cu o singură mână, 
concepută special pentru lucrările forestiere. 
Intuitivă și ușor de personalizat cu suporturi, 
buzunare și ham ușor de atașat. 

Centură pentru unelte FLEXI. Ham. Geantă pentru accesorii. 
Suport combi pentru pilă și unelte. Geantă universală. Cârlig de 
transport. Buzunar pentru pene.

593 83 72-03 

CENTURĂ PENTRU UNELTE - KIT 
PENTRU PENE
Centură pentru unelte flexibilă și ergonomică, 
reglabilă și cu o excelentă distribuire a greutății, 
cataramă care se deschide cu o singură mână, 
concepută special pentru lucrările forestiere. 
Intuitivă și ușor de personalizat cu suporturi, 
buzunare și ham ușor de atașat. 

Centură pentru unelte FLEXI. Ham. Buzunar pentru pene. Suport 
combi pentru pilă și unelte. Geantă universală. Suport universal 
pentru unelte. Toc combinat cu buzunar pentru pene.

593 83 72-02 

CENTURĂ PENTRU UNELTE FLEXI - 
KITUL COMBI
Centură pentru unelte flexibilă și ergonomică, 
reglabilă și cu o excelentă distribuire a greutății, 
cataramă care se deschide cu o singură mână, 
concepută special pentru lucrările forestiere. 
Intuitivă și ușor de personalizat cu suporturi, 
buzunare și ham ușor de atașat. 

Centură pentru unelte FLEXI. Ham. Toc combinat cu buzunar 
pentru pene. Suport combi pentru pilă și unelte. Geantă 
universală. Suport universal pentru unelte. Toc combinat.

593 83 72-01 
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ACCESORII PENTRU MOTOFERĂSTRAIE / UNELTE FORESTIERE

1. CENTURĂ FLEXI PENTRU UNELTE
Centură pentru unelte flexibilă și ergonomică, 
reglabilă și cu o excelentă distribuire a greutății, 
cataramă care se deschide cu o singură mână.

593 83 74-01 

2. HAM PENTRU CENTURĂ FLEXI DE UNELTE
Designul ergonomic și breteaua peste piept 
asigură distribuirea uniformă a greutății pe umeri.

593 83 76-01 

3. TOC COMBI
Toc combinat pentru limba sau cârligul de ridicare 
și buclă pentru ruletă.

593 83 83-01 

4. TOC COMBI CU BUZUNAR PENTRU PENE
Toc combinat pentru limba sau cârligul de ridicare 
și un buzunar pentru pene. 

593 83 83-02 

5. BUZUNAR PENTRU PENE
Buzunar pentru pene multiple, cu compartimente 
individuale care mențin penele în poziție.

593 83 88-01 

6. GEANTĂ UNIVERSALĂ
Geantă universală pentru trusa de prim ajutor, 
GPS, batonul proteic și alte articole mai mici.

593 83 92-01 

7. SUPORT PENTRU RULETĂ
Suport pentru fixarea fermă a ruletei în poziție.

593 83 91-01 

8. SUPORT PENTRU PILĂ ȘI UNELTE COMBI
Suport pentru o pilă rotundă și una plată, plus 
unelte combi. Suportul previne în mod eficient 
pierderea sau distrugerea uneltelor.
593 83 94-01 

9. SUPORT PENTRU SPRAY
Toc pentru spray, asigură păstrarea tubului în 
siguranță la locul său.

593 83 95-01 

10. CÂRLIG DE TRANSPORT
Un cârlig multifuncțional pentru transportul 
diferitelor scule, a bidoanelor de apă sau a altor 
echipamente.

593 83 96-01 

11. SUPORT UNIVERSAL PENTRU UNELTE
Suport multifuncțional pentru transportul 
uneltelor, precum toporul, bara de impact etc.

593 83 97-01 

12. TOC PENTRU BARA DE RUPERE
Tocul pentru bara de rupere din seria de accesorii 
pentru modelul nostru clasic de centuri de unelte 
poate fi folosit și împreună cu centura FLEXI.

505 69 32-92 

13. TOC PENTRU ȘUBLER
Tocul pentru șubler conceput pentru centura de 
unelte din seria clasică poate fi folosit și împreună 
cu centura FLEXI.

505 69 32-04 

14. GEANTĂ PENTRU ACCESORII
Geantă suplimentară, adecvată pentru stingător 
de foc, sau pentru sticla cu apă, articole 
suplimentare de îmbrăcăminte și altele.

596 25 29-01 

ACCESORII PENTRU CENTURA DE UNELTE FLEXI

CENTURĂ COMPLETĂ PENTRU UNELTE
Centură completă pentru unelte cu două 
tocuri, cârlig de ridicare, clește de 
ridicare, portunelte posterior și ruletă de 
15 m. Centura de unelte este extra-lată, 
asigurând o susținere sporită a spatelui.

505 69 90-15 

Toc Combi din polietilenă  
de joasă densitate,  
505 69 16-06 

Toc Combi, din piele,  
505 69 16-05 

Toc cu bandă, 505 69 75-00 

SUPORT PENTRU CREION CU MOSOR
Suport pentru creion cu mosor 
metalic cu arc. Suport pentru creion 
pentru creioane de 12 mm. Design 
solid prevăzut cu un mosor metalic 
care poate fi atașat la centura pentru 
unelte sau la ham.

593 83 98-01  
Creioane de grafit, 12 buc 
593 97 55-01,  

RULETĂ
Design simplu de utilizat și ușor, ideal pentru 
măsurarea buștenilor și trunchiurilor. Poate fi 
reglată fără unelte. Gradații pe ambele părți.  
Robustă, cu panou din aluminiu. 

Cârlig de eliberare de 15 m, 586 99 75-01 

Cârlig de eliberare de 20 m, 586 99 75-02 

Cârlig de cherestea de 15 m, 586 99 75-03 

Cârlig de eliberare de 15 m / 50’,  
586 99 76-01 

Cârlig de eliberare de 20 m / 66’,  
586 99 76-02 

PORTUNEALTĂ POSTERIOARĂ
Prevăzută cu un buzunar mare pentru trusa de 
prim ajutor, lanț de rezervă și șurubelniță 
pentru carburator. Suport pentru pilă, calibru 
pentru pilă, cheie combinată și ruletă.

505 69 05-10 
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TOPOR FORESTIER
Pentru doborârea copacilor mai mici 
și curățarea buștenilor. Oțel suedez 
de înaltă calitate, forjat manual.

65 cm, 576 92 62-01 

Coadă rezervă, 576 92 62-02 

TOPOR PENTRU DRUMEȚII
Topor mic pentru drumeții și mers cu cortul. 
Oțel suedez de înaltă calitate, forjat manual.

37,5 cm, 576 92 63-01 

Coadă de rezervă, 576 92 63-02

TOPOR DE DULGHERIE
Pentru operații de dulgherie, cu o 
adâncitură în cap, lângă mâner. Oțel suedez 
de înaltă calitate, forjat manual.

50 cm, 576 92 65-01 

Coadă de rezervă, 576 92 68-02 

SECURE
Pentru lemne de foc mici și munca în grădină. 
Oțel suedez de înaltă calitate, forjat manual.

37,5 cm, 576 92 64-01 

TOPOR CU CIOCAN
Pentru despicarea buștenilor și a bucăților 
mari de lemn, dar și pentru utilizarea ca baros. 
Oțel suedez de înaltă calitate, forjat manual.

80 cm, 576 92 66-01 

Coadă de rezervă, 576 92 66-02  

TOPOR DE DESPICAT
Pentru despicarea lemnului mai dur și a 
lemnelor de foc. Oțel suedez de înaltă 
calitate, forjat manual.

75 cm, 576 92 67-01 

TOPOR MIC DE DESPICAT
Pentru despicarea simplă a lemnelor de foc. 
Oțel suedez de înaltă calitate, forjat manual.

50 cm, 576 92 68-01 

Coadă de rezervă, 576 92 68-02 

1. CLEȘTE DE RIDICARE / DE CHERESTEA
Cârlig ascuțit, cu margini polizate. Oțelul călit special 
îi conferă robustețe și reduce sensibilitatea la rugină. 

30 cm, 574 38 76-01 

20 cm, 574 38 75-01 

2. CÂRLIG DE RIDICARE
Cârlig prelungit cu o deschidere mai lungă și mai lată, 
oferind o aderență optimizată la lucru. Oțelul călit special 
îi conferă robustețe și reduce sensibilitatea la rugină.
574 38 74-01  

3. ȚAPINĂ
Țapină cu mâner scurt pentru mutarea buștenilor. 
Cap metalic polizat cu vârf ascuțit curbat. O parte a 
mânerului de lemn este vopsită în portocaliu, pentru 
o vizibilitate sporită.

38 cm. 579 69 28-01 

80 cm. 579 69 28-02 

4. CUREA DE SUSȚINERE PENTRU MOTOFERĂSTRĂU
Se utilizează împreună cu o carabină pentru 
motoferăstrău pentru conectarea acestuia la o curea. 
Model elastic. Măsoară 0,5 m destinsă și 1,25 m 
întinsă complet.

577 43 80-01 

5. CARABINIERE DE MOTOFERĂSTRĂU, PENTRU 
ARBORICULTORI
Pentru conectarea ușoară a unui motoferăstrău  
la un ham.

Optimizat pentru T540 XP® și T536Li XP®,  
580 80 03-01 

6. ORIFICIU DE SUSȚINERE PENTRU 
MOTOFERĂSTRĂU, PENTRU ARBORICULTORI
Pentru arboricultori care folosesc motoferăstraie 
standard. Oferă o modalitate sigură de conectare a 
motoferăstrăului la cureaua de susținere pentru 
motoferăstraie. Prevăzut cu sistem de eliberare la 
suprasarcină.
578 07 71-01 

7. CORZI DE CĂȚĂRARE PENTRU ARBORIȘTI
Realizate din fibre rezistente Dyneema®, cu coefici-
ent redus de alungire. Învelișul din uretan le conferă 
rezistență la abraziune și le fac ușor de legat și de 
aruncat fără a se înnoda. Culoarea portocalie asigură 
o bună vizibilitate.

55 m, 596 93 59-11 

8. GREUTĂȚI PENTRU ANCORARE, ARBORICULTORI
Greutate de înaltă calitate, realizată din material 
deosebit de rezistent Cordura®. Ușor de atașat în 
siguranță de coarda de cățărare. Culoarea portocalie 
asigură o bună vizibilitate.

397 g, 596 93 58-11 

340 g, 596 93 58-12 

283 g, 596 93 58-13 

226 g, 596 93 58-14 

9. RECIPIENT CUBIC PENTRU COARDA DE  
CĂȚĂRARE, ARBORICULTORI
Recipient cubic din material, pliabil, de 16 inch, ideal 
pentru păstrarea corzii de cățărare, curată și fără 
noduri, atunci când aruncați coarda în coronament. 

596 93 60-11 

10. CARABINIERE, ARBORICULTORI
Realizate din aluminiu 707 forjat la cald, pentru o 
rezistență ridicată și greutate redusă. Sistemul cu tri-
plă blocare previne deschiderea accidentală. 
Sistemul de închidere Keylock limitează posibilitatea 
de prindere a frânghiei și a îmbrăcămintei.

Formă „D”, 596 93 62-12 

Ovală, 596 93 62-11 

HMS/Formă de pară, 596 93 62-13 

11. SAC PENTRU FRÂNGHIE, 28 L, ARBORICULTORI
Capacitate pentru o frânghie de 12 mm grosime și 
80 m lungime. Închiderea superioară cu barete de 
sfoară păstrează frânghia curată și uscată. 
Agățătorile multiple exterioare pentru transportul 
echipamentului. Mânere superioare cu manșon pen-
tru un plus de confort.

596 93 63-11 

HUSQVARNA  
H900
Secure mică pentru activități în exterior, 
excursii și grădinărit.

34 cm, 580 76 10-01 

HUSQVARNA A1400 
Topor universal pentru despicarea lemnului 
rășinos.

60 cm, 580 76 11-01 

HUSQVARNA A2400 
Topor universal puternic pentru diferite tipuri 
de lucrări de dulgherie.

70 cm, 580 76 12-01 

HUSQVARNA S1600 
Topor de despicat bușteni și bucăți mari de 
lemn.

60 cm, 580 76 13-01 

HUSQVARNA S2800 
Topor de despicat puternic pentru 
despicarea buștenilor mari.

70 cm, 580 76 14-01 

TOPOARE CU MÂNER DIN LEMN
O serie de topoare forjate de înaltă calitate 
cu mâner din lemn de frasin. O parte a 
mânerului este vopsită în portocaliu, 
pentru o vizibilitate sporită.

Secure, 36 cm, 0,6 kg,  
597 62 77-01 

Topor universal, 70 cm, 1,25 kg.  
597 62 90-01 

Topor de despicat, 80 cm, 2,5 kg.  
597 62 94-01 

NOU
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CUREA DE ÎNTOARCERE
Pentru deplasarea / răsucirea arborilor blocați și  
pentru agățarea canistrelor.

505 69 80-20 

6
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1. CUȚIT PENTRU CURĂȚARE
Cu lamă din oțel specială și mâner din lemn de 
nuc american. Utilizat pentru curățarea 
arbuștilor și elagajul crengilor.

60 cm, 575 57 22-01 

2. ȘUBLERE
Cu tabel de cilindree, gradații în centimetri  
pe ambele părți.

36 cm, 505 69 47-30 

46 cm, 505 69 47-46 

Toc, 505 69 32-04 

3. TOPOR DE CURĂȚARE
Cu coadă din lemn de nuc american și lamă cu 
două tăișuri, reversibilă și înlocuibilă.

579 00 06-01 

Lamă de rezervă, 579 00 40-01 

4. CUȚIT PENTRU DECOJIT
Lamă cu lungimea de 115 cm și lățimea de  
12 cm.

575 57 23-01 

Lamă de rezervă, 575 57 23-02 

5. FERĂSTRĂU PENTRU CURĂȚAREA 
CRENGILOR
Lamă curbată cu cârlig la vârf și lamă pentru 
tăierea scoarței pentru a preveni despicarea.

33,3 cm cu lama de decojit, 
505 69 45-66 

Lamă de rezervă, 505 69 45-77 

33,3 cm, 505 69 45-76 

Lamă de rezervă, 505 69 45-87 

6. COADĂ TELESCOPICĂ PENTRU FERĂSTRĂUL 
PENTRU CURĂȚAREA CRENGILOR
2,5–5 metri. Lungimea este ușor de reglat.

502 42 73-01 

7. FERĂSTRĂU PLIABIL PENTRU ELAGAJ 200 FO
Ferăstrău pliabil cu lamă de 200 mm pentru 
diferite aplicații.

967 23 64-01 

8. FERĂSTRĂU DREPT PENTRU ELAGAJ 300 ST
Ferăstrău drept cu lamă de 300 mm pentru  
tăierea lemnului verde și uscat. Toc inclus.

967 23 65-01 

9. FERĂSTRĂU CURBAT PENTRU ELAGAJ  
300 CU
Ferăstrău curbat cu lamă de 300 mm pentru 
elagaj intens. Toc inclus.

967 23 66-01 

TRUSĂ DE PRIM AJUTOR

Include banda de prim ajutor, 9 plasturi de 
dimensiuni diferite, 2 tampoane antiseptice,  
1 oglindă, 1 pachet de vată. 

504 09 53-01 

CURELE
PVC, 505 69 00-00 

Piele, 505 69 00-01 

BANDĂ DE MARCARE
100   % viscoză, biodegradabilă. 20 mm lățime  
și aprox. 75 m lungime.

Portocalie 574 28 77-00 

Roșie 574 28 77-01 

Albastră 574 28 77-02 

Galbenă 574 28 77-03 

1. PENE DE DOBORÂRE
Fabricate din plastic ABS cu impact puternic. 
Ajută copacul să cadă în direcția corectă.

14 cm, 505 69 47-02 

20 cm, 505 69 47-03 

25 cm, 505 69 47-04 

2. PANĂ DE DOBORÂRE DIN ALUMINIU
Ajută copacul să cadă în direcția corectă.  
Poate fi reșlefuită.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 

1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 

3. PANĂ DE DESPICAT
Pană răsucită pentru despicarea buștenilor, a se 
utiliza cu un ciocan sau un topor cu ciocan. 

577 25 92-01 

4. PANĂ PENTRU DESPICAREA LEMNULUI
Fabricat din oțel de înaltă calitate.

578 45 68-01 

5. BARĂ DE IMPACT
Bară combinată de impact și de rupere cu călcâi 
de impact special modelat pentru a preveni 
vibrațiile atunci când lovește pana.

47 cm, 574 38 71-01 

6. BARĂ DE RUPERE PENTRU PICIOR, VIKTOR
Bară telescopică de rupere pentru picior. Poate 
fi purtată în toc la curea.

46 cm, 504 98 16-92 

Toc, 505 69 32-92 

7. BARĂ DE RUPERE CU CÂRLIG DE RĂSUCIRE
Complet modelată cu mâner din plastic,  
călcâi de basculare și cârlig de răsucire.

80 cm, 586 89 69-01 

8. BARĂ LUNGĂ DE RUPERE
Piese inferioare forjate pentru un plus de 
rezistență. Dinții frontali oferă o aderență mai 
bună. Mânerul lung face posibilă priza cu 
ambele mâini.

130 cm, 574 38 72-01 

Cârlig de răsucire, 574 38 73-01 

GEANTĂ FORESTIERĂ
Material rezistent la apă și ușor de curățat, 
buzunare interioare inteligente și mânere 
superioare moi. Bretele de umăr detașabile și 
saci de organizare incluse.

70 l, 593 25 83-01 

GEANTĂ FORESTIERĂ CU ROTILE
Geantă cu rotile robustă, cu fermoar în formă de 
U ușor de accesat și roți silențioase din cauciuc. 
Datorită fundului și lateralelor cu întărituri, 
geanta stă dreaptă fără susținere. Doi saci de 
organizare incluși.
90 l, 593 25 81-01 

GEANTĂ PENTRU MOTOFERĂSTRĂU
Confecționată din sticle PET reciclate. Buzunare 
speciale pentru pile de motoferăstrău. Buzunar 
cu închidere Velcro pe exterior. Adecvat pentru 
toate motoferăstraiele noastre.

48 l, 597 41 83-01 

RUCSAC
Rucsac solid pentru orice tip de vreme. Material 
ușor de curățat care menține interiorul uscat.  
Bandă de etanșare a fermoarelor și 
compartimente inteligente pentru laptop, 
termos și sticla de apă.

30 l, 593 25 82-01 
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Tăierea arbuștilor și tunderea ierbii pot fi munci grele și de lungă durată, care necesită rezistență atât din partea 
utilajului cât și a operatorului. Iată de ce motouneltele pentru arbuști, trimmerele și motouneltele noastre de 
curățări combină puterea și durabilitatea extraordinară cu o greutate redusă. Acestea sunt proiectate să fie ușor 
de manevrat și să vă ofere rezultate cu care să vă puteți mândri. Pentru a se asigura că munca este efectuată în 
cel mai confortabil mod, Husqvarna oferă hamuri concepute să distribuie optim sarcina între umeri, piept și spate. 
Pentru confort maxim în schimburi lungi.

MOTOUNELTE PENTRU CURĂȚĂRI FORESTIERE / MOTOUNELTE PENTRU ARBUȘTI / TRIMMERE / UTILAJE COMBI

PENTRU 
MUNCĂ GREA 
ȘI REZULTATE 
REMARCABILE
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CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

DESIGN ROBUST
Gama noastră comercială de motounelte pentru arbuști și de 
curățări forestiere este reprezentată prin utilaje puternice și 
profesionale, destinate să reziste multor ani de funcționare 
solicitantă.

MULTIFUNCȚIONALITATE
Tija detașabilă simplifică schimbarea uneltelor de tăiere.  
Această funcție vă oferă mai multă flexibilitate în muncă. 
Transportul și depozitarea nu reprezintă niciodată o dificultate.

UȘOARE ȘI PUTERNICE
Designul ușor, însă solid, și motoarele puternice și eficiente 
oferă utilajelor noastre un raport foarte bun putere/greutate.

MOTOUNELTE PENTRU CURĂȚĂRI FORESTIERE / MOTOUNELTE PENTRU ARBUȘTI / TRIMMERE / UTILAJE COMBI

EFICIENȚĂ ACOLO UNDE CONTEAZĂ
Indiferent dacă utilizați un utilaj pe benzină sau pe baterii, veți 
beneficia întotdeauna de un randament impresionant de 
putere care vă va ajuta să vă faceți treaba.

VIBRAȚII REDUSE LA MINIM
Majoritatea motoarelor pe benzină sunt echipate cu 
amortizoare eficiente care absorb vibrațiile, în timp ce utilajele 
pe baterii produc vibrații reduse, ceea ce înseamnă un efort 
mai mic pentru brațele și mâinile dumneavoastră.

PENTRU 
MUNCĂ GREA 
ȘI REZULTATE 
REMARCABILE

PORNIRE UȘOARĂ, MUNCĂ UȘOARĂ
Atât pentru produsele noastre pe benzină cât și pentru cele pe 
baterii, pornirea rapidă și simplă este imperativă, de aceea am 
asigurat dezvoltarea tehnologiilor necesare întâmpinării 
acestor nevoi. Pur și simplu, apăsați pe un buton sau trageți de 
cablu - atât de ușor pe cât ar trebui să fie.
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Mânerul este prevăzut cu amortizor 
împotriva vibrațiilor și reglabil pentru 
utilizare confortabilă

Datorită funcțiilor Tap-n-Go, firul de trimmer  
este alimentat automat când capul este apăsat pe 
sol, ceea ce vă ușurează munca

Seria Battery include utilaje originale construite de Husqvarna - solide, fiabile și bine proiectate. 
Puterea, cuplul și autonomia bateriei sunt dimensionate generos pentru necesități profesionale. 
Costurile operaționale sunt extrem de scăzute. 

Protecția Combi a utilajului de tăiere poate fi utilizată fie cu 
o lamă pentru iarbă, fie cu un cap de trimmer, permițându-
vă să comutați rapid între diferite activități

Mânerul înalt oferă mai mult loc pentru picioare atunci când 
lucrați pe pante, ceea ce înseamnă o utilizare mai eficientă.

Designul bine echilibrat vă permite 
să lucrați cu ușurință și comoditate

Mâner reglabil  
pentru confort optim

ECHIPAMENT DE TĂIERE OPTIMIZAT 
PENTRU REZULTATE OPTIME
Tunderea ierbii și tăierea arbuștilor vă vor aduce mari satisfacții, dacă 
dotați utilajul dvs. Husqvarna cu echipamentul adecvat de tăiere. 
Husqvarna oferă o gamă largă de fire de trimmer, lame pentru iarbă și 
cuțite pentru tăiat iarba cu calitatea specifică echipamentelor originale, 
optimizate special pentru utilajul dumneavoastră. Pentru instrucțiuni 
suplimentare consultați paginile 81 -83 sau contactați dealer-ul local 
Husqvarna. Pentru mai multe informații, vizitați husqvarna.ro

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.
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CEL MAI UȘOR START 
PE CARE ÎL PUTEȚI 
OBȚINE
Trimmerele și motouneltele pentru 
arbuști Husqvarna din seria 500 sunt 
prevăzute cu comenzi intuitive pentru 
purjare și șoc. Smart Start reduce la 
minim efortul de tragere a cablului 
demarorului, iar comutatorul de oprire 
revine automat în poziția „ON” (PORNIT). 
Astfel, procedura de pornire devine 
practic auto-protejată. 

MOTOUNELTE PENTRU RETUȘURI DEOSEBITE
Motouneltele noastre puternice și fiabile sunt alegerea perfectă pentru finisarea 
marginilor unui gazon sau când trebuie să tundeți iarba din zone greu 
accesibile. Toate utilajele sunt ușor de manevrat și sunt concepute să vă ajute 
să duceți treaba la bun sfârșit fără efort și cât mai repede posibil.

MOTOUNEALTĂ PENTRU ARBUȘTI CURĂȚARE UȘOARĂ ÎN 
CONDIȚII MAI DURE
Puternice și impresionant de ușoare, extrem de rezistente și totuși ușor și 
comod de utilizat. Iată motouneltele noastre pentru arbuști în câteva cuvinte. 
Toate utilajele sunt proiectate pentru schimburi lungi și solicitante de curățare a 
ierbii înalte și dese, a arbuștilor puternici - chiar și a copacilor mai mici.

MOTOUNEALTĂ DE CURĂȚARE FORESTIERĂ UN PARTENER 
CU ADEVĂRAT HARNIC
Motouneltele noastre pentru curățări forestiere lucrează cu precizie în condiții cu 
adevărat dificile. Toate utilajele sunt robuste, ușor de acționat și asigură 
întotdeauna o putere excepțională. Coada scurtă și cea lungă cu angrenaj conic, 
cu unghi de 24 de grade, simplifică doborârea dirijată a copacilor mici - chiar și în 
cele mai dense păduri.

Cu tastatura intuitivă, motouneltele pe 
baterii sunt foarte ușor de utilizat

Bateria litiu ion oferă putere durabilă și 
performanță de top

Motorul puternic și ușor de pornit 
asigură o productivitate ridicată

Filtrul de aer de calitate 
comercială asigură o 
autonomie îndelungată și 
o funcționare fără 
defecțiuni
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HUSQVARNA 555FXT / 555FX
Pentru lucrări de curățare forestieră cu normă 
întreagă, modelele noastre cele mai mari și mai 
puternice combină puterea ridicată cu o 
economie importantă de carburant. Modelul 
555FXT este echipat cu mânere încălzite.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,1/8,9 kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, ham Balance XT™.

555FXT, 966 62 92-01 

555FX, 966 62 91-01 

HUSQVARNA 535FBX
Pentru curățări forestiere în regim profesional sau 
semiprofesional. Model tip rucsac cu suspensie 
specială a tijei, pentru optimizarea distribuirii 
sarcinii pe spate, umeri și brațe.

34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg, 325", X-Torq, Low Vib, 
comutator de oprire cu revenire automată, tijă 
demontabilă și suspensie flexibilă a motouneltei.

966 06 32-01 

HUSQVARNA 545FXT AT / 545FX AT 
Utilaj pentru lucrări de curățare forestieră, ușor 
de utilizat și cu motor de 45cc de înaltă 
performanță, conceput pentru utilizare în regim 
de normă întreagă. Confort excelent datorită 
hamului Balance XT™. Modelul 545 FXT AT este 
echipat cu mânere încălzite.

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,4/8,2 kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, ham Balance XT™.

545FXT AT, 967 17 66-01 

545FX AT, 967 17 65-01 

UTILIZARE PROFESIONALĂ
Motouneltele pentru curățări 
forestiere și motouneltele pentru 
arbuști sunt construite pentru 
perioade lungi de utilizare în 
regim greu. Concepute pentru 
exigențele profesioniștilor în 
domeniul forestier, al îngrijirii 
peluzelor și al grădinăritului. La 
Husqvarna, designul înseamnă 
întotdeauna optimizarea 
performanței - performanța 
utilajului, precum și propria 
performanță.

HUSQVARNA 555RXT
Pentru o muncă solicitantă cu normă întreagă, o 
motounealtă pentru arbuști de mare putere cu 
coadă lungă și angrenaj conic de 35° pentru 
măturări mai largi.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, ham Balance XT™, mâner reglabil și 
mâner înalt.

966 62 90-01 

HUSQVARNA 545RXT / 545RX
Pentru lucrări profesionale de tăiere a arbuștilor, 
aceste motounelte pentru arbuști combină 
performanța ridicată cu o manevrabilitate 
excelentă. 545RXT este echipat cu hamul 
Balance XT™, AutoTune™ și pornire simplificată.

45,7 cm³, 2,2/2,1 kW, 8,6/8,9 kg. X-Torq, 
Low Vib, Smart Start, ham Balance XT™/ Balance 
X™, mâner reglabil, mâner înalt și protecție Combi.

545RXT, 966 01 58-01 

545RX, 966 01 59-01 

HUSQVARNA 553RBX / 543RBX 
Motounelte de înaltă performanță pentru iarbă 
dură, pentru lucrări pe teren dificil, în regim 
profesional. Putere mare și rucsac solid, cu design 
practic.

50,6 /40,1 cm³, 2,3 /1,5 kW, 12,1 /11,9 kg. 
X-Torq, demaror autonom și protecție Combi.

553RBX, 966 78 02-01 

543RBX, 967 19 62-01 

HUSQVARNA 545FR
Utilaj deosebit de versatil, puternic, include un 
cap de trimmer, lamă pentru iarbă și lamă de 
ferăstrău. Pentru utilizări frecvente, pentru iarbă 
dură și arbuști.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, ham Balance X™, mâner reglabil și 
protecție Combi.

967 63 79-01 

HUSQVARNA 253RJ / 243RJ / 233RJ
Utilaje foarte eficiente și versatile, dedicate 
proprietarilor de terenuri, pentru utilizare 
frecventă pe iarbă dură și buruieni. Robuste, 
fiabile și ușor de utilizat.

50,6/40,1/29,5 cm³, 2,4/1,5/1,0 kW, 7,9/7,3/  
5,1 kg. X-Torq, ham standard simplu/dublu, 
ambreiaj pentru regim greu, protecție Combi și 
mâner în formă de J.

253RJ, 966 98 90-01 

243RJ, 966 98 89-01 

233RJ, 966 98 88-01 

HUSQVARNA 553RS / 543RS / 533RS
Robust, fiabil și ușor de utilizat, ideal pentru 
proprietarii de terenuri care efectuează frecvent 
lucrări de curățare și tundere. Deosebit de 
eficient, cu motor puternic.

50,6 /40.1/29,5 cm³, 2,3 /1,5 /1,0 kW, 8,4 /7,4 / 
7,1 kg. X-Torq, demaror autonom, ham dublu 
standard, ambreiaj pentru regim greu, sistem 
solid de mâner și protecție Combi.

553RS, 966 78 00-02 

543RS, 966 77 99-02 

533RS, 966 77 98-02 

HUSQVARNA 535RXT / 535RX
Motounelte de înaltă performanță pentru arbuști, 
pentru utilizare comercială de regim greu. 
Puternice și manevrabile. 535RXT este prevăzut 
cu ham Balance X și sistem LowVib.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,7 / 6,1 kg. X-Torq, Low Vib, 
ham Balance X™/ Balance 35, mâner reglabil, 
mâner înalt și protecție Combi.

535RXT, 966 62 89-01 

535RX, 966 62 88-01 

NOU

NOU NOU

HUSQVARNA 535RJ
Dedicată utilizărilor comerciale grele, această 
motounealtă pentru iarbă dură cu mâner în formă 
de J, din clasa versatilă a motoarelor de 35cc, 
oferă o performanță ridicată și durabilitate 
deosebită.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,0 kg. X-Torq, ham simplu 
standard, protecție Combi și mâner în formă de J.

966 62 87-01 

HUSQVARNA 535iRXT
Motounealtă pentru arbuști robustă, de înaltă 
performanță, pe baterie. Ușoară și bine 
echilibrată, cu sistem anti-vibrații. Capul de 
trimmer ErgoFeed™ alimentează  
firul trimmerului cu o simplă apăsare a butonului 
amplasat pe mânerul drept Rezistent la 
intemperii (IPX4) și Bluetooth®.

4,9 kg fără baterie, diametru de tăiere 45 cm. 
Ham Balance XB, mâner reglabil și mod cu 3 
viteze pentru o durată maximă de funcționare.

967 85 06-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 535iRX
Motounealtă pentru arbuști robustă, de înaltă 
performanță, pe baterie. Ușoară și bine 
echilibrată, cu sistem anti-vibrații. Rezistent la 
intemperii (IPX4).

4,9 kg fără baterie, diametru de tăiere 45 cm. 
Ham Balance 55, mâner reglabil și mod cu 3 
viteze pentru o durată maximă de funcționare.

967 85 06-03 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 535iFR
Motounealtă pentru arbuști robustă, de înaltă 
performanță, pe baterie, pentru utilizare frecventă 
pe iarbă, lucrări forestiere ușoare și curățarea 
arbuștilor. Ușor și bine echilibrat. Rezistent la 
intemperii (IPX4).

4,5 kg fără baterie, diametru de tăiere 45 cm. 
Mâner reglabil și mod cu 3 viteze pentru o durată 
maximă de funcționare.

967 85 05-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 530iPX
Pentru curățări forestiere și elagaj, în regim 
profesional sau semi profesional. Înaltă performanță 
și greutate redusă, cu costuri de funcționare extrem 
de reduse. Pentru lucrările de curățări forestiere, se 
utilizează împreună cu hamul pentru rucsac. 
Rezistent la intemperii (IPX4).

Lungimea șinei de ghidaj 25-30 cm, 3,1 kg fără 
baterie. Viteza lanțului 20 m /s. Lungime 180 cm. 
savE™ pentru o durată maximă de funcționare.

967 88 51-10 

967 88 51 -02, incl. hamul pentru rucsac 

Fără baterie și încărcător



75MOTOUNELTE PENTRU CURĂȚĂRI FORESTIERE / MOTOUNELTE PENTRU ARBUȘTI / TRIMMERE / UTILAJE COMBI

UTILIZARE ÎN REGIM 
SEMIPROFESIONAL
Motounelte pentru arbuști, iarbă 
dură și trimmere pentru utilizatori 
comerciali și casnici care caută 
un utilaj de calitate comercială. O 
combinație de înaltă performanță  
cu un bun echilibru și ușurință de 
utilizare - iată conceptul 
Husqvarna.

UTILIZARE OCAZIONALĂ
Motounelte pentru iarbă, de uz 
ocazional, perfecte pentru 
proprietarii de case. 
Sistem Smart Start, pompă de 
carburant și un comutator de 
oprire cu revenire automată 
întotdeauna în poziția PORNIT 
asigură o pornire ușoară. Utilajele 
Husqvarna sunt prevăzute cu o 
mulțime de funcții inteligente și 
utile.

HUSQVARNA 525RXT / 525RX
Funcționare puternică și totuși ușoară, pentru 
arbuști și iarbă dură. Super-eficiente, cu o 
solicitare minimă exercitată asupra corpului. 
525RXT este prevăzut cu ham Balance 55 și 
sistem LowVib.

25,4 cm³, 1,0 kW, 5,2/4,9 kg. Low Vib, demaror 
autonom, ham Balance 55 / Balance 35, mâner 
reglabil, mâner înalt și protecție Combi.

525RXT, 966 77 69-01 

525RX, 966 77 68-01 

HUSQVARNA 525RJX
Pentru curățare completă a ierbii dure. Mânerul în 
formă de J vă permite să utilizați atât firul de 
trimmer, cât și cuțitul pentru iarbă. Cele mai 
scăzute niveluri de vibrații din clasa sa.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,3 kg. X-Torq, Smart Start, 
demaror autonom, ham simplu standard și 
protecție Combi.

966 77 71-01 

HUSQVARNA 525LX
Motounealtă ușoară, ergonomică și eficientă, de 
25cc, pentru sarcini frecvente de tăiere și 
întreținerea generală a terenurilor din jurul 
unităților comerciale, proprietăților, fermelor și 
parcurilor. 

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, comutator de 
oprire cu revenire automată și angrenaj conic 
pentru sarcini grele.

967 70 24-01 

HUSQVARNA 520iRX
Motounealtă de înaltă performanță, cu o 
ergonomie excelentă și cap de trimmer cu 2 
direcții de rotație. Cuțit pentru iarbă inclus pentru 
suprafețele cu iarbă mai dură. Rezistent la 
intemperii (IPX4).

3,8 kg fără baterie, diametru de tăiere 40 cm. 
savE™ pentru o durată maximă de funcționare. 
Mâner înalt, cap de trimmer T25B, cuțit pentru 
iarbă cu 3 dinți și ham Balance 35 B.

967 91 62-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 520iLX
Motounealtă de înaltă performanță cu mâner de 
tip buclă și cap de trimmer cu 2 direcții de rotație. 
Cuțit pentru iarbă disponibil ca accesoriu. 
Rezistentă la intemperii (IPX4).

3,0 kg fără baterie, diametru de tăiere 40 cm. 
Mâner reglabil și savE™ pentru o durată maximă 
de funcționare.

967 91 61-11 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 524R
Motounealtă eficientă pentru arbuști și iarbă dură, 
cu motor în 4 timpi, pentru schimburi lungi, 
solicitante. Adecvată pentru parcuri, terenuri de 
golf, grădini etc.

25 cm³, 0,7 kW, 5,5 kg. Motor pe benzină, Smart 
Start, mâner reglabil, ham Balance 35 și protecție 
Combi.

967 32 71-01 

HUSQVARNA 315iC
Motounealtă perfect echilibrată, pentru utilizatorii 
exigenți. De înaltă performanță și totuși silențiosă, 
datorită tehnologiei litiu-ion. Mâner în formă de 
buclă și tijă curbată.

2,85 kg fără baterie, diametru de tăiere de 33 
cm. Mâner reglabil și savE™ pentru o durată 
maximă de funcționare.

967 91 59-11 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 336FR
Pentru utilizare comercială și pentru proprietarii 
de terenuri. Include un cap de trimmer, lamă 
pentru iarbă dură și lamă pentru arbuști, pentru o 
flexibilitate maximă. 

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,0 kg. X-Torq, ham Balance 
35, mâner reglabil și protecție Combi.

966 60 47-01 

NOUNOU

HUSQVARNA 129R
Motounealtă pentru iarbă dură cu pornire ușoară, 
perfectă pentru utilizatorii casnici. Comenzi 
intuitive și ham dublu. Cap de trimmer comod de 
tip Tap-n-Go™. Include un cuțit pentru iarbă.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. Smart Start, ham dublu 
standard, comutator de oprire  
cu revenire automată, mâner reglabil și protecție 
Combi.

967 19 33-01 

HUSQVARNA 115iL
Trimmer cu greutate redusă, comod și ușor de 
pornit, pentru utilizare domestică. Funcționează 
silențios. Ideal pentru tunderea marginilor 
gazonului.

3,4 kg fără baterie, diametru de tăiere 33 cm. 
Coadă telescopică, mâner reglabil și savE™ 
pentru o durată maximă de funcționare.

967 09 88-01 

967 09 88-02, incl. QC80 și BLi10 

HUSQVARNA 129RJ / 129L / 129C
Ideal pentru utilizatorii casnici, prezintă un mâner 
în formă de J și un angrenaj conic pentru iarbă. 
Cap de trimmer comod de tip Tap-n-Go™.  

129RJ include un cuțit pentru iarbă. 129C este 
echipat cu un arbore curbat.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,8 / 4,5 kg. Smart Start, ham 
simplu standard, comutator de oprire cu revenire 
automată, mâner reglabil și protecție Combi.

129RJ, 967 19 34-01 

129L, 967 19 35-01 

129C, 967 19 32-01 

HUSQVARNA 325L
Motounealtă durabilă cu o capacitate excelentă 
de tăiere. Arbore de transmisie cu goluri, interfață 
intuitivă, mâner confortabil și robust și linie de 
alimentare Tap-n-Go™. 

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,0 kg. Cap de trimmer T35 
Tap-n-Go™, apărătoare combi și întrerupător cu 
revenire automată.

967 90 83-02 

HUSQVARNA 325R
Motounealtă durabilă pentru arbuști, cu o 
capacitate excelentă de tăiere a ierbii și a 
arbuștilor. Arbore de transmisie cu goluri, interfață 
intuitivă și mâner confortabil și robust. 

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,5 kg. Cap de trimmer T35 
Tap-n-Go™, apărătoare combi și întrerupător cu 
revenire automată.

967 90 84-01 
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ACCESORII CARE VĂ AJUTĂ  
SĂ ELIMINAȚI TOT CE DORIȚI
Începeți prin a alege utilajul care se potrivește cel mai bine 
necesităților dumneavoastră - apoi explorați gama noastră largă de 
accesorii. Fiecare accesoriu are un design durabil, cu conexiune 
rapidă și - cel mai important - suficientă putere pentru a tunde iarba 
deasă, pentru a tăia arbuștii cu tulpini viguroase, pentru a refula sau 
mătura grămezi mari de frunze și reziduuri. Acestea sunt doar 
câteva exemple de lucruri de care vă putem ajuta să le eliminați.

MUNCĂ DEOSEBIT DE EFICIENTĂ:  
LA ORICE ÎNĂLȚIME
Când este vorba de putere, durabilitate și productivitate, nu facem niciodată 
compromisuri. De aceea, am proiectat utilajele combi cu aceleași caracteristici 
de lucru ca ale utilajelor noastre convenționale. Asta înseamnă că vă puteți 
bucura de avantajele unui elagaj comod și puternic precum și de cultivarea 
eficientă și fiabilă.

COMODITATE 
COMBI 
PE CARBURANT 
SAU PE BATERII
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PERFORMANȚĂ FIABILĂ
Motoarele, împreună cu toate accesoriile, sunt la fel de puternice și de 
eficiente ca cele ale motouneltelor convenționale, motoferăstraielor de 
elagaj, motouneltelor pentru arbuști, etc. Toate acestea pentru ca 
dumneavoastră să beneficiați de parteneri de încredere care să vă ajute 
întotdeauna să vă duceți sarcina la bun sfârșit.

PORNIȚI UN SINGUR UTILAJ
Nu trebuie decât să porniți și să încălziți un singur utilaj - apoi puteți 
comuta repede și ușor între numeroasele accesorii disponibile pentru a 
rezolva o varietate de sarcini - tot timpul anului.

Motouneltele LK pot fi utilizate cu un cap de trimmer sau cu cuțit 
pentru iarbă precum și cu o serie întreagă de alte accesorii.

Datorită funcțiilor Tap-n-Go, firul de trimmer  
este alimentat automat când capul este apăsat pe 
sol, ceea ce vă ușurează munca

Motounealtă pentru gard viu Bordurator Motoferăstrău pentru elagaj 
cu tijă telescopică

Motocultivator

Scarificator
Refulator

Motounealtă pentru arbuști

Măturător

Perie aspră

Motouneltele noastre pentru arbuști de tip combi sunt alegerea perfectă dacă doriți să aveți un utilaj cu 
adevărat inteligent și versatil. Nu trebuie decât să porniți un utilaj - apoi puteți comuta repede și ușor 
între diversele accesorii disponibile pentru a rezolva o varietate de sarcini - tot timpul anului. Motoarele, 
împreună cu toate accesoriile, sunt la fel de puternice și de eficiente ca cele ale motouneltelor 
convenționale, motoferăstraielor de elagaj, motouneltelor pentru arbuști, etc. De asemenea, un utilaj 
combi înseamnă mai puțin spațiu de depozitare și doar un produs de care trebuie să aveți grijă în 
termeni de întreținere și service.

Mâner reglabil în formă de buclă

Smart Start pentru porniri mai rapide
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HUSQVARNA 525LK
Motounealtă ușoară pentru utilizare profesională. Se potrivește cu o 
varietate de accesorii - pentru o gamă largă de sarcini. Funcția X-Torq 
amplifică puterea. Mâner în formă de buclă.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, demaror autonom, comutator de 
oprire cu revenire automată, mâner confortabil și accesorii cu fixare prin clipsare.

967 14 83-02 

HUSQVARNA 524LK
Motounealtă cu motor în 4 timpi, pentru utilizare profesională. Se potrivește 
cu o varietate de accesorii - pentru o gamă largă de sarcini. Mâner în formă 
de buclă.

25 cm³, 0,7 kW, 5,4 kg. Motor pe benzină pură, Smart Start, mâner 
confortabil moale aderent și accesorii cu fixare prin clipsare.

967 14 83-01 

HUSQVARNA 543RBK
Motounealtă pentru iarbă dură de tip rucsac cu putere ridicată și niveluri 
scăzute de vibrații. Transport ușor datorită tijei detașabile și a design-ului 
compact.

40,1 cm³, 1,5 kW, 10,6 kg. X-Torq, demaror autonom, protecție Combi și 
accesorii cu fixare prin clipsare.

966 78 01-02 

HUSQVARNA 336RK
Motounealtă pentru sarcini dure și utilizare frecventă. Se potrivește cu o 
varietate mare de accesorii. Motorul X-Torq asigură o putere ridicată și o 
economie importantă de carburant.

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,4 kg. X-Torq, comutator de oprire cu revenire automată, 
ham Balance 35, mâner reglabil, protecție Combi și accesorii cu fixare prin 
clipsare.

967 19 60-02 

HUSQVARNA 129LK
Motounealtă cu greutate scăzută, perfectă pentru proprietarii de case. Ușor 
de pornit. Echipată cu cap de trimmer comod de tip Tap-n-Go.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg. Smart Start, comutator de oprire cu revenire 
automată, protecție Combi și accesorii cu fixare prin clipsare.

967 19 36-01 

HUSQVARNA 122LK
Motounealtă ușoară, cu pornire rapidă, perfectă pentru proprietarii de case. 
Prevăzută cu comutator de oprire cu revenire automată și un motor 
silențios.

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,8 kg. Motor silențios, Smart Start, comutator de oprire 
cu revenire automată, protecție Combi și accesorii cu fixare prin clipsare.

UTILIZARE PROFESIONALĂ
Acestea sunt utilaje pentru sarcini 
grele, concepute să reziste la 
utilizări frecvente, pentru 
profesioniști. Performanță și 
echilibru perfect, ca să fiți productiv 
cu solicitarea minimă a corpului. 
Designul Husqvarna se axează 
întotdeauna pe productivitate cu 
rezultate excelente.

UTILIZARE ÎN REGIM 
SEMIPROFESIONAL
Pentru profesioniștii care doresc 
un utilaj ce poate rezista la o 
utilizare de câteva ore pe 
săptămână. Pentru utilizatorii 
domestici care doresc un utilaj cu 
performanță și durabilitate de 
rang comercial, și un design care 
oferă funcții cu adevărat utile.

UTILIZARE OCAZIONALĂ
Utilaje combi pentru proprietarii 
care își doresc un nivel ridicat de 
performanță și durabilitate, în 
combinație cu mașini ușor de 
pornit și de operat.  
Pentru cei care apreciază 
designul ce oferă soluții 
inteligente și rezultate 
remarcabile.

NOU

HUSQVARNA 535LK
Utilaj combi ușor, de 35cc, cu mâner în formă de buclă, cu o serie de funcții 
pentru o utilizare ușoară și comodă. Datorită diametrului axului de 24 mm, 
acesta poate fi echipat cu o serie de accesorii diferite, ceea ce îl face un 
utilaj multifuncțional perfect.

34,6 cm³, 1,5 kW, 5,8 kg. X-Torq, demaror autonom, protecție Combi și 
accesorii cu fixare prin clipsare.

966 78 01-02 

HUSQVARNA 325iLK
Motounealtă combi puternică, excelent echilibrată, pentru utilizatori 
exigenți. Compatibilă cu o varietate largă de accesorii profesionale 
Husqvarna. Interfață intuitivă.

3,8 kg fără baterie, diametru de tăiere 42 cm. Mâner reglabil și savE™ 
pentru o durată maximă de funcționare.

967 85 01-01 

Fără baterie și încărcător
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ACCESORII
ACCESORII PENTRU UTILAJE COMBI

CAP DE TRIMMER GTA 850 / 28
Echipat cu protecție combi și cap de trimmer T35  
Tap-n-Go. Diametrul axului 28 mm. Se potrivește 
cu 543RBK și 336RK.

967 11 31-01 

CAP DE TRIMMER TA 850 / 24
Echipat cu protecție combi și cap de trimmer T35  
Tap-n-Go. Diametrul axului 24 mm. Se potrivește 
cu 525LK, 524LK, 129LK și 122LK.

537 35 35-01 

MOTOUNEALTĂ PENTRU ARBUȘTI BCA 850 / 28
Echipată cu protecție combi și cuțit pentru iarbă 
Multi 300-3. Diametrul axului 28 mm. Se 
potrivește cu 543RBK și 336RK

967 02 67-01 

MOTOUNEALTĂ PENTRU ARBUȘTI BCA 850 / 24
Echipată cu protecție combi și cuțit pentru iarbă 
Multi 255-4. Este livrată împreună cu mânerul în 
formă de J și ham. Diametrul axului 24 mm. Se 
potrivește cu 525LK și 524LK.

967 18 59-01 

LAMĂ DE FERĂSTRĂU CSA 850 / 28
Echipat cu protecție pentru lama de ferăstrău și 
lamă de ferăstrău Scarlett 200 mm. Diametrul 
axului 28 mm. Se potrivește cu 336RK.

967 02 69-01 

ADAPTOR SCURT PENTRU TOALETAT GARDURI 
VII HA 110
Adaptor scurt pentru motounealta pentru toaletat 
garduri vii. Lamă de tăiere 55 cm. Lungimea 
tubului 11 cm. Diametrul axului 24 mm. Se 
potrivește cu 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, și 
122LK.

537 19 66-05 

ADAPTOR LUNG PENTRU TOALETAT GARDURI VII 
HA 850
Adaptor lung pentru motounealta pentru toaletat 
garduri vii. Lamă de tăiere 55 cm. Lungimea 
tubului 85 cm. Diametrul axului 24 mm. Se 
potrivește cu 535LK, 535FBX, 525LK, 524LK, 
129LK și 122LK. 

537 19 66-06 

BORDURATOR ESA / ECA 850
Conferă gazoanelor, aleilor și straturilor de flori un 
aspect îngrijit, datorită marginilor tunse drept și 
ordonat. Diametrul axului 24 mm. Se potrivește 
cu 535LK, 525LK, 524LK, 129LK și 122LK.

ESA 850, ax drept, se potrivește cu 535LK, 
525LK și 524LK, 967 92 56-01 

ESA 850, ax curbat, se potrivește cu 535LK, 
525LK și 524LK, 967 92 55-01 

PERIE ASPRĂ BR 600
Perie solidă care îndepărtează murdăria de pe căi 
de acces, alei și chiar din șanțuri adânci. Protecția 
este inclusă. Lățime de 60 cm. Diametrul axului 
24 mm. Se potrivește cu 535LK,  525LK, 524LK, 
129LK și 122LK.

967 29 67-01 

MOTOFERĂSTRĂU PENTRU ELAGAJ PA 1100
Asigură o rază de acțiune prelungită atunci când 
este necesar. Taie crengi cu grosimi de până la 
aproximativ 15 cm. Lungime 110 cm. Diametrul 
axului 24 mm. Se potrivește cu 535LK, 535FBX, 
525LK, 524LK, 129LK și 122LK.

537 18 33-23 

MOTOCULTIVATOR CA 230
Ideal pentru straturile de flori delicate și la baza 
copacilor. Diametrul axului 24 mm. Se potrivește 
cu 535LK, 525LK, 524LK, 129LK și 122LK.

967 29 42-01 

Cuțite foarte late, 579 44 35-01 

SCARIFICATOR DT 600
Îndepărtează mușchiul pentru a asigura 
sănătatea gazonului. Lățime de 60 cm. Diametrul 
axului 24 mm. Se potrivește cu 525LK, 524LK, 
129LK și 122LK.

967 29 69-01 

MĂTURĂTOR SR 600-2
Mătură de cauciuc cu capacitate mare, care 
curăță nisipul și pietrișul de pe căi de acces, alei 
și peluze. Protecția este inclusă. Lățime de 60 cm. 
Diametrul axului 24 mm. Se potrivește cu 535LK,  
525LK, 524LK, 129LK și 122LK.

967 29 44-01 

REFULATOR BA 101
Refulator puternic care eliberează căile de acces 
și aleile de frunze, gunoaie și resturi de iarbă 
tăiată. Diametrul axului 24 mm. Se potrivește cu 
535LK, 525LK, 524LK, 129LK și 122LK. 

967 28 64-01 

EXTENSIE EX 780
Prelungire pentru ax care conferă o rază de 
acțiune suplimentară de aproximativ 80 cm. 
Diametrul axului 24 mm. Se potrivește cu 
535FBX, 535LK, 525LK, 524LK, 129LK și 122LK.

967 29 71-01 

KIT CU MÂNER ÎN FORMĂ DE J 
Adaptează unitățile cu mâner în formă de buclă 
pentru a putea fi utilizate cu lamă. 

537 04 85-01 

MOTOFERĂSTRĂU PENTRU ELAGAJ PAX 1100
Accesoriu motoferăstrău de elagaj pentru 
motounelte combi. Asigură o rază de acțiune 
prelungită atunci când este necesar. Taie crengi 
cu grosimi de până la aproximativ 15 cm. Se 
potrivește cu 524LK, 525LK, 535LK, 535FBX.

967 68 83-01 

MOTOFERĂSTRĂU PENTRU ELAGAJ PAX 730
Accesoriu scurt motoferăstrău de elagaj pentru 
motounelte combi. Asigură o rază de acțiune 
prelungită atunci când este necesar. Taie crengi 
cu grosimi de până la aproximativ 15 cm. Se 
potrivește cu 524LK, 525LK, 535LK, 535FBX.

967 68 82-01 

CAP DE TRIMMER TA 1100
Accesoriu echipat cu protecție combi și cap de 
trimmer T35 Tap-n-Go. Diametrul axului 28 sau 
24 mm. Se potrivește cu 535FBX.

967 68 83-01 

NOU

FOARFECE PENTRU BURUIENI
Accesoriu de tăiere pentru controlul buruienilor și 
tunderea ierbii pe marginea aleilor și a potecilor 
din pietriș. Reduce riscul de împrăștiere a pietrelor 
și resturilor. Diametru arborelui 24 mm

RA 850, compatibil cu 525LK, 524LK, 129LK, 
122LK. 967 90 85-01 

RA-V, compatibil cu motouneltele și trimmerele din 
seria 524/525. 967 90 86-01 
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Când se lucrează în program prelungit cu utilaje grele, calitatea și design-ul hamului pot influența pozitiv 
sau negativ ziua de lucru. Un ham corespunzător trebuie să întrunească foarte multe cerințe, în funcție de 
construcția corpului și de tipul de utilaj folosit. Gama completă Husqvarna include hamuri ergonomice care 
satisfac toate cerințele.

Segment flexibil pentru umeri și reglare 
individuală pe înălțime. Placă dorsală 
lată și ventilată.

Distribuirea greutății de la umeri la 
șolduri.

OPERAREA ÎN CONDIȚII 
DE SIGURANȚĂ 
GARANTEAZĂ REZULTATE 
SUPERIOARE
Atunci când utilizați o motounealtă sau un 
trimmer, ar trebui să folosiți ochelarii de 
protecție și un vizor, precum și protecția 
auditivă. Ar trebui, de asemenea, să nu uitați 
de mănuși, pantaloni de protecție sau cizme. 
Gama noastră completă de echipamente de 
protecție vă oferă siguranță și vă ajută să 
obțineți rezultate cu care vă puteți mândri.  
Citiți mai mult la pagina 112.

DISTRIBUIRE 
OPTIMIZATĂ 
A SARCINII

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Ham avansat cu câteva funcții practice, cum ar fi setări pentru 
bărbați și femei. Un segment pivotant pentru umeri. Asigură o 
distribuire remarcabilă a greutății între umeri, piept și spate. De 
asemenea, distribuie sarcina de la umeri la șolduri.

578 44 98-01 

2. HUSQVARNA BALANCE X™/ BALANCE XB
Detensionează foarte mult trunchiul superior și brațele datorită 
unei excelente distribuiri a greutății între umeri, piept și spate, 
precum și de la umeri la șolduri. Balance XB este echipat cu un 
suport pentru baterie ca să puteți transporta o baterie de rezervă.

Balance X™, 578 44 97-01 

Balance XB, 597 46 93-01 

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
A se utiliza cu diferite utilaje cu tijă Husqvarna. Modelul Balance 
Flex™ este caracterizat de o putere superioară de ridicare. 
Conceput ergonomic, se atașează cu cârlige deschise, diminuând 
efortul utilizatorului. 

578 44 99-01 
4. HUSQVARNA BALANCE 55 ȘI 35

Reglabil peste și sub piept pentru a 
putea fi folosit atât de bărbați cât și de 
femei.

Ham ergonomic care distribuie sarcina în mod optim între umeri, 
piept și spate. Balance 35B este dezvoltat special pentru a fi 
utilizat cu motouneltele și refulatoarele noastre pe baterii.

Balance 55, 537 27 57-01 

Balance 35, 537 27 57-02 

Balance 35B, 537 27 57-05 

5. HUSQVARNA STANDARD
Creat pentru motounelte pentru arbuști de categorie mică. Bretele 
pentru umeri reglabile și căptușite. Eliberare la piept simplă și 
eficientă.

537 21 63-01 
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CUȚITE PENTRU TĂIAT IARBA
Pentru iarbă densă, dură însă nu și 
pentru arbuști. Disponibile cu  
4, 3 sau 2 dinți.

 

LAME DE FERĂSTRĂU
Dezvoltate în colaborare strânsă cu 
operatori profesioniști de ferăstraie 
de curățare, oferind combinația 
câștigătoare între capacitatea 
maximă de tăiere și nivelurile scăzute 
de vibrații. Disponibile cu 22 sau 24 
de dinți.

 

LAME PENTRU IARBĂ
Pentru iarbă densă, dură însă nu și 
pentru arbuști. Iarba cade pe lamă, 
obținându-se rânduri curate. 
Disponibile cu 4 sau 8 dinți.

 

CREȘTEȚI PERFORMANȚA CU 
SELECȚIA OPTIMĂ DE CAP, FIR SAU 
LAMĂ PENTRU TRIMMER
Capetele de trimmer, firele și lamele de trimmer produse de noi 
sunt concepute să ofere mai mult decât o simplă tăiere. 
Designul lor excepțional, materialele de înaltă calitate și 
tehnologia aferentă oferă performanțe, eficiență și siguranță de 
nivel înalt.  
Pentru mai multe informații, vizitați husqvarna.ro

VASELINĂ ECOLOGICĂ HUSQVARNA
Pentru angrenajele conice ale motouneltelor 
pentru arbuști. Vaselină dovedită în practică 
ce lubrifiază transmisia și absoarbe forțele 
axiale. Compatibilă ecologic. Biodegradabil.

100 g, 503 97 64-01 

ULEI HUSQVARNA PENTRU 
MOTOARE ÎN DOI TIMPI,  
XP® SYNTHETIC
Ulei pentru motoare în 2 timpi 
complet sintetic și biodegradabil, 
conceput pentru utilizare la sarcini 
grele și turații ridicate. Omologat VEF.
0,1 l, 578 18 03-03 
Dozaj 1 l, 578 03 70-03 
4 l, 578 03 71-03 

ULEI PENTRU MOTOARE 
HUSQVARNA ÎN DOI TIMPI LS+
Un ulei semisintetic cu degajare 
redusă de fum, care asigură protecție 
antigripare excelentă, atât împotriva 
gripării pistoanelor din cauza 
amestecului sărac cât și din cauza 
calaminei. Omologat VEF.
0,1 l, 578 18 03-02 
Dozaj 1 l, 578 03 70-02 
4 l, 578 03 71-02 

ULEI PENTRU MOTOARE 
HUSQVARNA ÎN DOI TIMPI, HP
Conceput să funcționeze excelent cu 
benzină de slabă calitate. Omologat VEF.
0,1 l, 587 80 85-01 
Dozaj 1 l, 587 80 85-11 
1 l standard, 587 80 85-10 
4 l, 587 80 85-20 

ULEIURI HUSQVARNA - 
OPTIMIZATE PENTRU 
PERFORMANȚĂ SUPERIOARĂ
Uleiurile Husqvarna sunt optimizate în funcție de dezvoltarea 
motoarelor noastre. Puteți avea întotdeauna încredere în noi 
că vă vom pune la dispoziție o gamă largă de uleiuri potrivită 
pentru condițiile dumneavoastră de lucru. Folosim un amestec 
de uleiuri sintetice și minerale înalt rafinate care, împreună cu 
aditivii concepuți special, asigură o lubrifiere perfectă, 
protecție antigripare și motoare mai curate. Uleiurile 
Husqvarna pentru motoare în doi timpi, care corespund 
cerințelor noastre stricte, sunt etichetate VEF - Verified Engine 
Formula (Formulă pentru motor verificată).

CARBURANT HUSQVARNA PENTRU 
MOTOARE ÎN DOI TIMPI, XP® POWER
Benzină alchilată concepută special pentru 
motoarele în doi timpi Husqvarna. 
Amestecată în prealabil cu 2% ulei sintetic 
Husqvarna XP® pentru motoare în doi timpi. 
Asigură o combustie eficientă  
pentru un motor curat și sănătos cu o 
cantitate minimă de substanțe nocive în 
emisii. Omologat VEF.

5 l, 589 22 76-10 

Dispozitiv de umplere,  
582 06 66-01  

AMESTECAT ÎN PREALABIL

CAP DE TRIMMER COMPLET 
AUTOMAT, 25-55 CC
Firul este desfășurat automat 
când devine prea scurt. 
Lungimea firului se 
autoreglează pentru a asigura 
obținerea unor performanțe 
optime.

Superauto II,  
578 44 71-01 

CAPETE DE TRIMMER  
MANUALE, 25-55 CC
Firul este desfășurat manual 
de utilizator prin apăsarea 
butonului de desfășurare a 
firului și tragerea cablului. 
Astfel, utilizatorul poate 
selecta lungimea de fir pentru 
a obține efectul dorit.

 

CAPETE DE TRIMMER TRI-CUT
Design specific și cu cuțite de 
plastic în loc de fir de trimmer, 
ideal pentru iarbă mai dură și 
teren cu pietre. Cuțite mobile 
înlocuibile, foarte vizibile, ce 
pot fi utilizate în siguranță în 
jurul copacilor și a tufișurilor.

 

CAPETE DE TRIMMER  
SEMIAUTOMATE, 25-55 CC
Funcția Tap-n-Go desfășoară 
automat firul atunci când 
capul este apăsat în sol. 
Variante X pentru o durată de 
viață mai mare datorită 
butonului Tap-n-Go cu rulment 
cu bile. Modelul T35 Universal 
include adaptoare care permit 
atașarea la majoritatea 
celorlalte trimmere.

 

CAP DE TRIMMER DIN ALIAJ
Robust și fiabil cu încărcare 
rapidă și ușoară a firului. 
Întreținerea este redusă la 
minimum și înălțimea de tăiere 
scăzută oferă un rezultat 
ordonat.

578 44 82-01 

NOU NOU

NOU

PISTOL DE LUBRIFIERE HUSQVARNA
Pentru lubrifierea rulmentului vârfului șinei și 
a rulmenților cu ace ai ambreiajului. 
Lubrifiantul nu este inclus. 

501 91 14-01 

FIR DE TRIMMER  
OPTI PENTAGONAL
Fir de trimmer pentru utilizare 
universală, cu profil 
pentagonal. O combinație 
ideală de eficiență energetică 
și performanță de tăiere, cu o 
gamă vastă de aplicații. Se 
potrivește cu toate capetele 
standard de trimmer.

 

FIR DE TRIMMER OPTI ROUND
Fir de trimmer pentru utilizare 
universală, cu profil rotund. 
Asigură o bună performanță 
de tăiere și rezistență la uzură 
pentru o gamă vastă de 
aplicații. Se potrivește cu toate 
capetele standard de trimmer.

 

FIR DE TRIMMER  
OPTI QUADRA
Fir de trimmer pentru utilizare 
universală, cu profil pătrat. 
Muchiile ascuțite asigură o 
excelentă performanță de 
tăiere, îndeosebi în cazul ierbii 
groase / dese. Se potrivește 
cu toate capetele standard de 
trimmer.

 

FIR DE TRIMMER CORECUT
Fir de trimmer profesional cu 
profil pentagonal. Combinația 
perfectă de eficiență 
energetică și performanță de 
tăiere. Material Dual Pro 
Polymer cu miez interior flexibil 
și suprafață durabilă. Se 
potrivește cu toate capetele 
standard de trimmer.

 

FIR DE TRIMMER WHISPER 
TWIST
Fir de trimmer profesional cu 
profil curbat care îi conferă o 
formă aerodinamică ce 
contribuie la reducerea 
zgomotului și a vibrațiilor. 
Materialul din pro-polimer 
asigură o performanță optimă. 
Se potrivește cu toate 
capetele standard de trimmer.

 

FIR DE TRIMMER BioX
Fir de trimmer cu impact redus 
asupra mediului și performanță 
similară cu a trimmerului 
standard din nailon. 
Biodegradare accelerată în 
decurs de 7-20 de ani. Modelul 
Whisper garantează o 
funcționare silențioasă, ideală 
în zone rezidențiale. Se 
potrivește cu toate capetele 
standard de trimmer.

 

CAP DE TRIMMER ErgoFeed™
Compatibil cu motouneltele 
pentru arbuști, pe baterie, cu 
funcția ErgoFeed™. Firul 
trimmerului este alimentat cu 
simpla apăsarea a unui buton 
de pe mâner. Capul de trimmer 
ErgoFeed™ este conceput cu 
componente mecanice 
minime, ceea ce îi conferă 
robustețe și durabilitate.
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APĂRĂTORI TRIMMER APĂRĂTORI MIXTE APĂRĂTORI CUȚITE DE IARBĂ APĂRĂTORI PÂNZĂ CIRCULARĂ CUPE DE SUSȚINERE KITURI

A1
 

588 54 37-01 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm (adaptor inclus) 

 E1 503 89 01-01 F1 537 04 85-01 
incl. 2B1 E1  

A2
 

503 95 43-01 B2
 

537 33 16-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

537 31 09-02 
200 mm (adaptor inclus)

E2 503 90 18-02 
(20 mm/1") 

A3
 

537 29 73-01 B3
 

545 03 09-01 C3
 

502 46 49-01 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

E3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1”) Rulment cu bile  

F2 952 71 56-16 
incl. 2E1  

A4
 

537 34 94-03 B4
 

544 46 43-01 C4
 

590 88 00-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm

E4 503 89 01-02 
M12

A5
 

544 10 74-02 B5
 

580 44 66-06 D5
 

501 32 04-02 
200 mm (adaptor inclus)

F3 544 24 96-01 
incl. 2B2 E4  

A6
 

502 46 50-01 D6
 

502 43 55-01 
225 mm (adaptor inclus)

A7 577 01 83-03 F4 587 37 50-01 
Pentru atașarea lamei

A8 580 44 66-10

A9 577 96 51-01

A10 585 33 92-01

A11 590 88 01-01

A12 590 88 01-01

ECHIPAMENTE DE TĂIERE DISPOZITIVE DE ATAȘARE

1 578 44 82-01 
Aliaj

(Fix) 
 11 578 44 66-01 

T35X M12

(Semiautomat) 
 1 578 44 40-01 

Iarbă 255-8 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiautomat) 
 12 578 44 68-01 

T45X M12

(Semiautomat) 
 2 578 44 37-01 

Iarbă 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiautomat) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiautomat) 
 3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
         

14 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiautomat) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
         

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-05    (Articulat) 

HA 110       16 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiautomat) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 537 19 66-06    (Articulat) 

HA 850 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiautomat) 
 17 579 29 40-03 

T25B M10

(Semiautomat) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18
579 44 35-01 
Al doilea set de lame, compatibile cu 
CA 230      

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

18 589 87 32-01 
T25B M8

(Semiautomat) 
 8 578 44 25-01 

Scarlett 200-22 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX730 
        

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 19 594 72 70-01 

E35B

(ErgoFeed™) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX1100 
        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiautomat) 
 10 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
        

11 967 02 67-01 
BCA 850-28 
        

22 967 90 86-01 
RA-V 
        

MODEL IARBĂ IARBĂ DURĂ ARBUȘTI ȘI COPACI SUPRAFEȚE DURE

555FXT/555FX A6  + 12 13 14 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 12 13 14 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 3 4 6 7

553RS/543RS/153R A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B4  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B4  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK 10 B2  + 10 11 12 13 11 B2  + E4  +  2 3 4 6

535iRXT A11  + 10 11 19 C4  + E4  +  2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A11  + 10 11 C4  + E4  +  2 3 4 6 D5  + 8

520iRX A7  + 17 2 3

520iLX A7  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX/336FR/135R A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A4 B2  + 9 10 11 12 16 B2  + E4  + 2 3 4

525RXT/525RX/533RS/524R A1 B1  + 3 5 6 7 8 15 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A1 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LX A1 B1 + 1 3 6 7 8 15 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 3 6 7 8 15 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 3 6 7 8 15 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

325iLK A12  + 1 3 6 7 2 3 16 17 18 21 14 1 6 19 20 13 15

336RK A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 10 11 B2  + E4  +  2 3 5 6 12

315iC A9  + 17

233RJ A1 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129R/129RJ B5  + 3 B5  + E1  + 2

129LK B5  + 3 2 3 8 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15

129L B5  + 3

129C A8  + 2

122LK B3  + 3 2 3 8 16 17 18 5 6 7 13 15

115iL A10  + 18

GHID DE ECHIPAMENTE DE TĂIERE
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ECHIPAMENTE DE TĂIERE DISPOZITIVE DE ATAȘARE

1 578 44 82-01 
Aliaj

(Fix) 
 11 578 44 66-01 

T35X M12

(Semiautomat) 
 1 578 44 40-01 

Iarbă 255-8 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiautomat) 
 12 578 44 68-01 

T45X M12

(Semiautomat) 
 2 578 44 37-01 

Iarbă 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiautomat) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiautomat) 
 3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
         

14 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiautomat) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
         

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-05    (Articulat) 

HA 110       16 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiautomat) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 537 19 66-06    (Articulat) 

HA 850 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiautomat) 
 17 579 29 40-03 

T25B M10

(Semiautomat) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18
579 44 35-01 
Al doilea set de lame, compatibile cu 
CA 230      

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

18 589 87 32-01 
T25B M8

(Semiautomat) 
 8 578 44 25-01 

Scarlett 200-22 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX730 
        

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 19 594 72 70-01 

E35B

(ErgoFeed™) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX1100 
        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiautomat) 
 10 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
        

11 967 02 67-01 
BCA 850-28 
        

22 967 90 86-01 
RA-V 
        

MODEL IARBĂ IARBĂ DURĂ ARBUȘTI ȘI COPACI SUPRAFEȚE DURE

555FXT/555FX A6  + 12 13 14 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 12 13 14 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 3 4 6 7

553RS/543RS/153R A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B4  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B4  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK 10 B2  + 10 11 12 13 11 B2  + E4  +  2 3 4 6

535iRXT A11  + 10 11 19 C4  + E4  +  2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A11  + 10 11 C4  + E4  +  2 3 4 6 D5  + 8

520iRX A7  + 17 2 3

520iLX A7  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX/336FR/135R A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A4 B2  + 9 10 11 12 16 B2  + E4  + 2 3 4

525RXT/525RX/533RS/524R A1 B1  + 3 5 6 7 8 15 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A1 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LX A1 B1 + 1 3 6 7 8 15 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 3 6 7 8 15 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 3 6 7 8 15 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

325iLK A12  + 1 3 6 7 2 3 16 17 18 21 14 1 6 19 20 13 15

336RK A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 10 11 B2  + E4  +  2 3 5 6 12

315iC A9  + 17

233RJ A1 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129R/129RJ B5  + 3 B5  + E1  + 2

129LK B5  + 3 2 3 8 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15

129L B5  + 3

129C A8  + 2

122LK B3  + 3 2 3 8 16 17 18 5 6 7 13 15

115iL A10  + 18

GHID DE ECHIPAMENTE DE TĂIERE



UTILAJE ASCUȚITE PENTRU 
UN ASPECT DEOSEBIT
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Dacă doriți un gard viu sănătos și frumos, trebuie să investiți timp și multă grijă.  
Un gard viu bine întreținut vă oferă intimitate și, totodată, conferă grădinii un contur solid și un 
aspect plăcut. Atunci când cumpărați o motounealtă pentru gard viu, trebuie să aveți în vedere 
faptul că sunt necesare tipuri diferite de utilaje în funcție de tipul de gard viu. Toate 
motouneltele Husqvarna pentru gard viu sunt puternice, precise și eficiente, oferind rezultate 
excepționale de fiecare dată. Acestea sunt utilaje concepute să vă ușureze munca.

MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU
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CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU

CONSTRUIT SĂ REZISTE
Indiferent dacă optați pentru motounealtă pentru gard viu pe 
benzină sau pe baterii, designul general robust mărește durata 
de viață și asigură îndeplinirea cu ușurință chiar și a celor mai 
grele sarcini.

IMPACT REDUS
Motouneltele noastre pentru gard viu pe baterii au emisii zero, 
iar la utilajele pe carburant, tehnologia folosită pentru motoare 
reduce emisiile dăunătoare și crește eficiența de utilizare a 
combustibilului.

FUNCȚIONARE SILENȚIOASĂ
Funcționarea pe baterii și tehnologia pentru motoare cu nivel 
redus de zgomot împreună cu designul special fac ca 
motouneltele noastre pentru gard viu să fie silențioase și ușor 
de utilizat. Un aspect important pentru cei care lucrează în 
zone rezidențiale.

PORNIRE MAI LINĂ
Motorul și demarorul au fost concepute astfel încât, indiferent 
de sursa de putere folosită, utilajul să pornească rapid cu efort 
minim, iar dumneavoastră să puteți începe lucrul repede.

VIBRAȚII REDUSE
Motoarele noastre pe benzină sunt echipate cu amortizoare 
anti-vibrații eficiente care absorb vibrațiile. Iar utilajele noastre 
pe baterie produc niveluri scăzute de vibrații, ceea ce 
înseamnă un efort mai mic pentru brațele și mâinile dvs.

ACCES SUPLIMENTAR
Pe lângă utilajele cu lungime standard, oferim și motounelte 
pentru gard viu extinse, echilibrate și puternice. Cu aceste 
produse este ușor să tundeți în locuri aflate la înălțime foarte 
mare sau foarte jos.
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DE CE SĂ ALEGEȚI O MOTOUNEALTĂ 
PENTRU GARD VIU PE BATERII?
Zgomot redus. Fără emisii directe. Vibrații reduse. Echilibru perfect. 
Performanță înaltă. Cheltuieli de exploatare extrem de mici. Acestea sunt 
câteva criterii ale unei motounelte excelente pentru gard viu și tocmai de 
aceste lucruri beneficiați folosind motounealta pentru gard viu din seria 
Battery de la Husqvarna. Ușoară și perfect echilibrată pentru a facilita o muncă 
confortabilă, chiar și atunci când tundeți perioade prelungite. În plus, vă 
bucurați de avantajul întreținerii minime pe care o presupune o motounealtă 
alimentată de la baterie.
Bateria de tip rucsac Husqvarna are o capacitate până la șase ori capacitatea 
unei baterii Husqvarna standard, așadar nu trebuie să reîncărcați înainte de 
sfârșitul zilei de lucru. Citiți mai mult la pagina 10.

MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU

MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU EXTINSE  
MUNCĂ DIFICILĂ FĂRĂ EFORTURI PENTRU DVS.
Motouneltele pentru gard viu cu articulație sunt perfecte când trebuie să 
ajungeți în locuri dificile fără să reduceți performanța. Acestea asigură o 
manevrabilitate excelentă, pornesc ușor, se pot utiliza atât la garduri vii 
înalte cât și la cele joase, iar datorită lamei de tăiere rabatabile, HE4 este 
și ușor de depozitat și de transportat.

MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU CU CUȚIT DUBLU 
MANEVRABILITATE FLEXIBILĂ ÎN ORICE UNGHI
Motouneltele pentru gard viu cu cuțit dublu sunt concepute pentru părțile 
modelate ale gardului viu. Ele combină utilizarea eficientă și comodă cu funcții 

precum Smart Start, LowVib și mânerul reglabil în poziții multiple.

Tundere dificilă

Garduri vii înalte și joase

Manevrabilitate deosebită

Depozitare ușoară

Modelarea gardurilor vii

Pornire rapidă

Performanță ridicată

Mâner reglabil în poziții 
multiple

Garduri vii late

Tăiere de precizie

Utilizare confortabilă

Lamă de tăiere  
cu control de la distanță

Lamă de tăiere lungă

Opritor de frunze

Unghi reglabil al 
lamei de tăiere

Mânere confortabile

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.

MOTOUNELTE PENTRU GARDURI VII CU 
CUȚIT SIMPLU TĂIERI DREPTE DINTR-O 
SINGURĂ MIȘCARE
Motouneltele pentru gard viu cu cuțit simplu pot fi utilizate cu lame lungi, 
menținându-și distribuirea optimizată a greutății pentru a vă ajuta să realizați tăieri 
drepte cu precizie. Opritorul de frunze ajută la colectarea frunzelor și a resturilor, făcând 
economie de timp și de efort. 

Mâner reglabil în poziții 
multiple

Cuțit pentru tăiere dură
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HUSQVARNA 525HF3S
Motounealtă pentru garduri vii, puternică, extinsă, 
cu lamă de tăiere de 65 cm, cu cuțit dublu. Design 
deosebit de solid pentru a rezista la utilizare dură 
și frecventă.

25,4 cm³, 1 kW, lamă de tăiere 65 cm, 6,1 kg. 
X-Torq, demaror autonom și apărătoare metalică.

967 14 74-01 

HUSQVARNA 122HD60
Motounealtă cu zgomot redus, ușoară, pentru 
utilizare domestică, cu funcții de confort precum 
un mâner posterior reglabil și Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, lamă de tăiere 60 cm, 4,9 kg.  
Smart Start, comutator de oprire cu revenire 
automată, motor silențios, Low Vib și mâner 
reglabil în poziții multiple.

966 53 24-01 

HUSQVARNA 122HD45
Motounealtă cu zgomot redus, ușoară, pentru 
utilizare domestică, cu funcții utile precum un 
comutator de oprire cu revenire automată și 
Smart Start.

21,7 cm³, 0.6 kW, lamă de tăiere 45 cm, 4,7 kg.  
Smart Start, comutator de oprire cu revenire 
automată, motor silențios și Low Vib.

966 53 23-01 

HUSQVARNA 325HE4
Motounealtă de gard viu cu rază lungă de acțiune 
concepută pentru utilizare frecventă, pentru cei 
interesați de un utilaj cu greutate redusă și 
ergonomie deosebită. Comandă de la distanță a 
lamei de tăiere și pornire ușoară.

25,4 cm³, 1 kW, lamă de tăiere 55 cm, 6,4 kg. 
Demaror autonom, X-Torq, lamă de tăiere 
reglabilă și cu comandă de la distanță. 

966 78 77-01 

HUSQVARNA 325HE3
Motounealtă de gard viu extinsă pentru utilizare 
frecventă, pentru cei ce doresc un utilaj cu 
greutate redusă și ergonomie deosebită. 
Comandă de la distanță a lamei de tăiere și 
pornire ușoară.

25,4 cm³, 1 kW, lamă de tăiere 55 cm, 6,35 kg. 
Demaror autonom, X-Torq, lamă de tăiere 
reglabilă și cu comandă de la distanță. 

966 78 76-01 

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60
Motounealtă pentru garduri vii foarte silențioasă, 
extrem de eficientă, cu o ergonomie excelentă. 
lamă de tăiere cu cuțit dublu 70/60 cm și mâner 
reglabil, ușor de utilizat. Fără emisii, niveluri 
reduse de zgomot și vibrații, respectiv condiții 
optime de lucru. Rezistentă la intemperii (IPX4).

3,9/3,8 kg fără baterii, 4000 tăieri/min, lamă de 
tăiere de 70/60 cm. savE™ pentru o durată 
maximă de funcționare și mâner cu poziții 
multiple. 

520iHD70, 967 91 57-02 

520iHD60, 967 91 56-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 520iHE3
Motounealtă cu tijă pentru garduri vii, de mare 
eficiență, cu o rază de acțiune de 3,5 m. Reglarea 
convenabilă a unghiului capului de tăiere și modul 
economic savE™. Fără emisii, niveluri reduse de 
zgomot și vibrații, respectiv condiții optime de 
lucru. Rezistentă la intemperii (IPX4).

4,15 kg fără baterie, 4000 tăieri/min, lamă de 
tăiere de 55 cm. Mod transport și savE™ pentru o 
durată maximă de funcționare.

967 91 58-11 

Fără baterie și încărcător

UTILIZARE PROFESIONALĂ
Motounelte pentru gard viu 
profesionale echipate cu motoare 
puternice, eficiente sub aspectul 
consumului. Versiunea extinsă fixă 
permite o măturare mai mare 
pentru a mări eficiența, în timp ce 
versiunile cu mâner cu mai multe 
poziții facilitează tunderea pe 
verticală.

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X
Motounelte pentru gard viu puternice, cu cuțit 
dublu și lamă de tăiere de 75/60 cm pentru 
sarcini de tăiere dură. Mâner cu poziții multiple și 
greutate redusă, cuțite de mare capacitate și 
apărătoare deschisă.

21,7 cm³, 0,6 kW, lamă de tăiere 75/60 cm,  
5,2 / 5 kg. Demaror autonom, Low Vib și 
comutator de oprire cu revenire automată.

522HDR60X, 967 65 83-01 

522HDR75X, 967 65 84-01 

HUSQVARNA 522HD60X
Motounealtă pentru gard viu, cu cuțit dublu și 
lamă de tăiere de 60 cm pentru sarcini de 
tundere și tăiere. Mâner cu poziții multiple și 
greutate redusă, cuțite de mare capacitate și 
apărătoare deschisă.

21,7 cm³, 0.6 kW, lamă de tăiere 60 cm, 4,9 kg. 
Demaror autonom, Low Vib și comutator de oprire 
cu revenire automată.

967 65 87-01 

HUSQVARNA 115iHD45
Motounealtă ideală pentru gardurile vii cu 
dimensiuni mici și medii. Greutate redusă și ușor 
de utilizat. Tehnologia Li-Ion reduce semnificativ 
nivelurile de zgomot.

3,2 kg fără baterie, 3000 tăieri/min, lamă de 
tăiere 45 cm. Funcție savE™ pentru o durată 
maximă de funcționare. 

967 09 83-01 

967 09 83-02, incl. QC80 și BLi10 

UTILIZARE OCAZIONALĂ
Motouneltele pentru gard viu de 
la Husqvarna destinate utilizării 
ocazionale sunt potrivite pentru 
utilizare domestică, având funcții 
ușor de folosit precum Smart 
Start și mânere reglabile în poziții 
multiple. Sunt ușoare, silențioase 
și ușor de manevrat.

UTILIZARE ÎN REGIM 
SEMIPROFESIONAL
Pentru utilizarea în regim 
semiprofesional, vă oferim 
motounelte cu tijă pentru gard viu 
care oferă o putere amplă la o 
greutate redusă. Cu ajutorul 
acestor utilaje, puteți crea și 
menține grădina dumneavoastră 
cu rezultate impresionante și cu 
efort minim.

NOU

HUSQVARNA 520iHT4
Motounealtă cu tijă pentru garduri vii, pe baterie, 
cu design unic și rază de acțiune de până la 4,5 m. 
Tăiere confortabilă datorită unghiului reglabil al 
lamei de tăiere. Emisii directe zero și operare 
silențioasă pentru medii sensibile la zgomot.

5,3 kg fără baterie, 4000 tăieri/min, lamă de 
tăiere de 55 cm. Mod transport și savE™ pentru o 
durată maximă de funcționare.

967 97 12-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 522HSR75X / 522HS75X
Motounealtă pentru gard viu puternică și bine 
echilibrată, cu cuțit simplu și lamă de tăiere de  
75 cm pentru sarcini de tundere și tăiere dură. 
Greutate redusă, cuțite de mare capacitate și 
opritor de frunze practic.

21,7 cm³, 0.6 kW, lamă de tăiere 75 cm, 5,0 kg. 
Demaror autonom, Low Vib și comutator de oprire 
cu revenire automată.

522HS75X, 967 65 92-01 

522HSR75X, 967 65 90-01 
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Scăpați de frunze, paie, iarbă, pânze de păianjen, nisip, pietriș și de toată munca grea. 
Refulatoarele Husqvarna sunt proiectate avându-l în centru pe utilizator. Eficiente și 
comode de utilizat și, grație compatibilității cu o multitudine de aplicații, puteți fi siguri 
că acestea vor duce sarcina la bun sfârșit fără efort.

REFULATOARE

LĂSAȚI 
MUNCA GREA 
ÎN SEAMA 
REFULATORULUI
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INTERVALE DE SERVICE LUNGI
Suprafața extinsă a filtrului la refulatoarele mari pe benzină 
înseamnă o uzură redusă a refulatorului și un interval de 
funcționare mai mare între reprizele de curățare a filtrului. 

SUFLARE SAU ASPIRARE
125BVX poate fi comutat cu ușurință în modul vacuum,  
ceea ce vă oferă posibilitatea de a colecta eficient resturile.

CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

REFULATOARE

ZGOMOT REDUS
Refulatoarele noastre pe baterii prezintă niveluri extrem de 
reduse de zgomot, ceea ce generează condiții de lucru 
confortabile pentru dvs. și un deranj mai mic pentru ceilalți, prin 
comparație cu utilajele pe benzină. Astfel, ele sunt ideale și 
pentru utilizare în zone rezidențiale.

PUTERE RIDICATĂ
Refulatoarele Husqvarna - indiferent de sursa de putere - au 
motoare cu specificații ridicate care oferă o putere de ieșire 
optimizată. Modelul 580BTS livrează o forță a aerului 
impresionantă de 40N, în timp ce refulatoarele pe baterii 
550iBTX livrează 21N.

VIBRAȚII REDUSE
Sistemul eficient de amortizare elimină tensiunea din brațe și 
mâini pentru ca dumneavoastră să fiți atent și productiv toată 
ziua, în timp ce utilajele pe baterii produc niveluri reduse de 
vibrații datorită designului motorului.

PORNIRE MAI LINĂ
Smart Start garantează o pornire rapidă a refulatorului pe 
benzină, cu minimum de efort și rezistență redusă în cablul 
demarorului.
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REFULATOARE DE TIP RUCSAC  
GESTIONEAZĂ UȘOR SUPRAFEȚE MAI MARI
Refulatoarele de tip rucsac Husqvarna sunt utilaje puternice 
care oferă utilizatorului un control total. Sunt ideale pentru 
suprafețe mari și perioade lungi de muncă grea.

Suprafețe mari

Putere de suflare remarcabilă

Ergonomie de înaltă clasă

Funcțiile Cruise control și  
amplificare sunt setate ușor cu 

tastatura intuitivă

Conductă de aer în linie

Presiune ridicată a aerului pentru 
curățare lină și eficientă

Filtru de aer cu acces rapid

Bretele late pentru umeri

Maneta de gaze de pe  
refulatoarele noastre este 
poziționată pentru a neutraliza 
forțele laterale generate de 
fluxul de aer și de motor

Curea de șold

REFULATOARE PORTABILE  
VERSATILE ȘI EFICIENTE
Proiectate perfect pentru a lucra eficient în zone de 
dimensiune mică până la medie. Refulatoarele noastre 
portabile combină puterea ridicată cu echilibrul deosebit, 
fiind astfel perfecte atât pentru lucrări mai ușoare dar și 
pentru cele mai solicitante. Gama portabilă include atât 
refulatoare pe baterii cât și pe benzină.

Suprafețe mici-medii

Manevrabilitate deosebită

Alimentare cu benzină sau pe 
baterie

Cureaua FLEXI pentru baterii de la Husqvarna vă permite 
să transportați bateriile BLi și accesoriile de rezervă 
Husqvarna pe șolduri, pentru un confort sporit în timpul 
zilelor de lucru lungi și productive. 

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.

REFULATOARE PE BATERII  
PUTERNICE ȘI UȘOARE
Nu scot fum și produc mai puțin zgomot și de cele mai multe ori sunt la fel 
de puternice precum multe din echivalentele lor alimentate cu benzină. O 
alegere excelentă și pentru lucrări dificile în interior. Refulatoarele noastre 
pe baterii oferă în același timp avantajul unei greutăți reduse alături de 
funcții inteligente și un design bine echilibrat. Și nu în ultimul rând, sunt ușor 
de folosit: pornire și oprire de la simpla apăsare a unui buton de pe 
tastatura intuitivă. Citiți mai multe despre seria noastră pe baterii la 
pagina 10.
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UTILIZARE PROFESIONALĂ
Refulatoarele de tip rucsac și pe 
baterii pentru utilizatori 
profesioniști care se ocupă  
multe ore pe săptămână cu 
activități de curățare a frunzelor și 
reziduurilor prin suflare. Echipate 
cu toate funcțiile cerute de 
profesioniști, precum durabilitate, 
ergonomie și un echilibru optim.

UTILIZARE ÎN REGIM 
SEMIPROFESIONAL
Procesele recente înregistrate în 
tehnologia bateriilor au permis 
creșterea considerabilă a puterii 
de ieșire. Indiferent dacă sunteți 
profesionist sau dacă utilizați 
frecvent aceste utilaje în 
gospodărie, veți fi impresionați de 
performanța refulatoarelor 
Husqvarna pe baterii.

UTILIZARE OCAZIONALĂ
Pentru utilizatorii casnici care 
folosesc mai rar un refulator, dar 
care apreciază calitatea 
Husqvarna. Aceasta înseamnă o 
construcție solidă, o capacitate 
ridicată, o bună performanță și o 
utilizare ușoară. 

HUSQVARNA 580BTS
Cel mai puternic refulator comercial de tip rucsac. 
Debit de aer și viteză ridicată, autonomie 
îndelungată și bretele confortabile pentru umeri.

40 N, 75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m /s, 11,8 kg. 
X-Torq, Air Injection™, Low Vib, mânere reglabile și 
Cruise control.

966 62 96-01 

HUSQVARNA 570BTS
Refulator comercial puternic, tip rucsac, pentru 
lucrări dificile. Debit de aer și viteză ridicată, 
autonomie îndelungată și bretele confortabile 
pentru umeri.

37 N, 65,6 cm³, 22 m³/min, 106 m /s, 11,2 kg. 
X-Torq, Low Vib, mânere reglabile și Cruise 
control.

966 62 94-01 

HUSQVARNA 350BT
Refulator de calitate comercială din gama 
populară, de mărime medie, 50cc, cu motor 
X-Torq puternic, tip rucsac cu comenzi comode.

21 N, 50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m /s, 10,2 kg. 
X-Torq, Low Vib, mânere reglabile și Cruise 
control.

965 87 75-01 

HUSQVARNA 125BVX
Ideal pentru utilizatorii casnici, acest refulator 
manual bine echilibrat combină puterea, ușurința 
în utilizare și manevrabilitatea. Include kit Vac.

12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4,4 kg. 
Smart Start, comutator de oprire cu revenire 
automată, capacitate de aspirare, funcție de 
mulcire, conductă de aer căptușită și Cruise 
control.

952 71 56-45 

HUSQVARNA 125B
Ideal pentru utilizatorii casnici, acest refulator 
manual bine echilibrat combină puterea, ușurința 
în utilizare și manevrabilitatea.

12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4,3 kg. 
Comutator de oprire cu revenire automată, ieșire 
de aer căptușită și Cruise control.

952 71 56-43 

HUSQVARNA 320iB Mark II
Refulator ușor cu Cruise control, pornire 
instantanee și mod de amplificare a puterii. Ușor 
de utilizat, și silențios, datorită tehnologiei 
litiu-ion.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg fără 
baterii. Cruise control, mod de amplificare pentru 
durată maximă de funcționare.

967 91 54-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 525BX
Refulator portabil puternic, bine echilibrat.  
Design special al ventilatorului și X-Torq pentru o 
capacitate mare de suflare.

15 N, 25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m /s, 4,3 kg. 
X-Torq, Low Vib, comutator de oprire cu revenire 
automată și Cruise control.

967 28 42-01 

HUSQVARNA 525iB
Acest refulator ușor, puternic și totodată bine 
echilibrat, asigură un confort sporit în turele lungi 
de lucru. Silențios, grație modelului de ventilator 
și bateriei Li-ion. Ham simplu inclus. Rezistent la 
intemperii (IPX4).

14,5 N, 82 dB(A) 13,3 m³/min, 56  m /s, 2,4 kg 
fără baterie. Cruise control și mod de amplificare 
pentru durată maximă de funcționare.

967 91 55-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 550iBTX
Refulator tip rucsac, puternic și ergonomic, cu o 
forță impresionantă de suflare (21N). Nivelurile 
de vibrații și de zgomot sunt extrem de reduse, 
permițându-vă să lucrați în locuri publice - și, 
grație faptului că refulatorul este rezistent la 
intemperii, vă puteți spori atât flexibilitatea cât și 
productivitatea. Rezistent la intemperii (IPX4).

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m /s, 6,3 kg fără 
baterii. Cruise control, mod de amplificare pentru 
durată maximă de funcționare.

967 68 11-02 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 530iBX
Refulator pe baterii foarte puternic și extrem de 
silențios conceput să fie utilizat cu bateriile de tip 
rucsac sau hamurile FLEXI. Bine echilibrat și ușor, 
adecvat pentru schimburi lungi. Apărătoare 
pentru șold inclusă, pentru utilizare cu bateria de 
tip rucsac. Rezistent la intemperii (IPX4).

16 N, 77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m/s, 2,9 kg 
fără baterie.  Cruise control, mod de amplificare 
pentru durată maximă de funcționare.

967 94 14-02 

Fără baterie și încărcător

NOU

NOU

HUSQVARNA 120iB
Refulator pe baterii, cu greutate redusă, ușor de 
utilizat și silențios pentru grădini mici și medii. 
Pornire ușoară comodă, accelerație rapidă, 
greutate redusă și trei moduri pentru o operare 
flexibilă.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m /s, 2 kg fără baterie.

967 97 61-01 

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 340iBT
Refulator cu baterie tip rucsac, puternic, bine 
echilibrat și ergonomic, cu o forță impresionantă 
de suflare. Niveluri scăzute de zgomot și vibrații 
de înaltă clasă. Comutare automată între bateriile 
duble.

17 N, 13,7 m³/min, 61 m /s, 6,3 kg fără baterii.

967 79 62-02 

Fără baterie și încărcător
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CONTROL CONVENABIL  
AL PRAFULUI
Control remarcabil al prafului cu o 
cantitate minimă de apă și noroi. Mașinile 
noastre de tăiat pe benzină au un nou 
model de supapă hidraulică care 
permite reglarea progresivă a debitului 
de apă.

Utilajele de secționat materiale dure și discurile diamantate Husqvarna sunt recunoscute 
pentru productivitatea ridicată și funcționarea fiabilă. Indiferent dacă preferați alimentarea cu 
benzină sau cea electrică, veți obține un raport foarte bun putere/greutate, niveluri de vibrații 
reduse, design ergonomic și întreținere ușoară. Pentru cea mai bună performanță de tăiere, 
alegeți disc diamantat Husqvarna optimizat atât pentru utilaj cât și pentru materialul de tăiat.

UTILAJE DE SECȚIONAT MATERIALE DURE

MAȘINI DE TĂIAT 
MATERIALE DURE

PERFORMANȚĂ OPTIMĂ
Modelul de cilindru și deflectoarele 
integrate de căldură la utilajele de 
secționat materiale dure pe bază de 
benzină permit o performanță optimă 
a motorului indiferent de variațiile de 
climă și indiferent de carburant.
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PORNIRE MAI LINĂ
DuraStarter™ este un dispozitiv 
demaror care practic nu necesită 
întreținere și care este prevăzut cu un 
arc de revenire etanș la praf, un 
rulment de fulie și un cablu demaror 
de regim greu.

DURATĂ MAXIMĂ DE 
FUNCȚIONARE
Active Air Filtration™ este unul din cele 
mai eficiente sisteme de filtrare de pe 
piață care permite intervale de service 
impresionant de mari.

Smartcarb™ menține o putere ridicată și  
un consum redus de carburant chiar și 
atunci când filtrul de aer devine murdar. 
Aceasta oferă o funcționare mai eficientă și 
mai economică.

Greutate redusă, design compact și mânere 
poziționate optim, plus un sistem antivibrații de 
excepție. Toate acestea împreună simplifică 
manevrarea și reduc oboseala când se lucrează 
pe perioade îndelungate.

PE BENZINĂ DEOSEBIT DE 
PRODUCTIVE PENTRU LUCRĂRI 
AMPLE DE TĂIERE ÎN EXTERIOR
Utilajele noastre de tăiat pe benzină sunt dotate 
cu motoare X-Torq® de mare putere și cu un 
consum redus, precum și cu o amortizare 
excepțională a vibrațiilor. Sunt ideale pentru 
tăierea uscată sau umedă a bordurilor și pavelelor 
pentru lucrări de peisagistică sau pentru beton, 
zidărie, asfalt și metal în toate tipurile de lucrări de 
construcții.

Motoare puternice

Tăiere rapidă

Adâncime de tăiere mare

Fără gaze de evacuare

Cantitate minimă de noroi

Control excelent al prafului

UTILAJE DE SECȚIONAT MATERIALE DURE

Sistemul de gestionare a prafului asigură o tăiere 
mai curată, cu un consum mai mic de apă și cu 
mai puțin noroi.

ELECTRICE IDEALE PENTRU 
TĂIERE ÎN INTERIOR ȘI ÎN MEDII 
SENSIBILE
Utilajele de secționat materiale dure sunt 
ideale pentru tăiere uscată și umedă. 
Husqvarna K 4000 reduce la minimum 
cantitatea de apă și noroi în timpul tăierii 
umede. Grație accesoriului Vac, acesta 
permite, de asemenea, tăierea uscată, 
cantitatea de praf fiind minimă.

Funcțiile prezentate nu sunt  
disponibile la toate modelele.

Dacă doriți ca utilajul 
dumneavoastră de secționat 
materiale dure să își mențină 
fiabilitatea, trebuie să păstrați 
cureaua de transmisie corect 
tensionată. Funcția semi-
automată SmartTension™ vă 
ajută să efectuați reglarea 
corectă de fiecare dată folosind 
un mecanism de tensionare a 
arcului, mecanism aflat în curs 
de brevetare.

CONFORTUL OPERĂRII FĂRĂ FIR, CU 
ALIMENTARE DE LA BATERIE, 
PENTRU TĂIERI RAPIDE ORI DE CÂTE 
ORI SUNT NECESARE
Utilizarea utilajului nostru de tăiat materiale dure, 
alimentat de la baterie, reprezintă cel mai 
convenabil mod de a face lucrurile corect. Acest 
utilaj de tăiat materiale dure oferă un echilibru 
excelent, porniri rapide, o performanță 
impresionantă și este ideal pentru tăieri rapide și 
sarcini operative - oriunde și oricând.

Greutate redusă

Pentru tăiere umedă și uscată

Limitator electric
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DISPOZITIVE DE ATAȘARE
1. CĂRUCIOARE PENTRU MAȘINI DE TĂIAT
Concepute special pentru mașinile noastre 
portabile pe benzină. Folosind cărucioarele, tăiați 
ușor în linii drepte sau curbe și aproape de ziduri 
și borduri. Acestea au un stabilizator de 
apărătoare, care păstrează mașina stabilă la 
tăiere. Sunt compacte și pot fi pliate pentru a fi 
transportate ușor.

KV 9 /12, 587 76 84-02  
KV 7, 587 76 84-01 

2. SET DE ROȚI 
Permite deplasarea rapidă pe suprafețe plane 
sau la tăierea la sol. Plăcile din cauciuc mențin 
mașina stabilă când nu este utilizată sau în modul 
inactiv. Adecvat pentru utilajele noastre de 
secționat materiale dure pe bază de benzină 
K 770, K 760, K 760 Rescue, K 970, K 970 
Rescue și K 1270.

589 33 43-01 

3. HUSQVARNA WT 15
Rezervor de apă compact și ușor de utilizat, cu 
pompă electrică. Are o capacitate de 15 litri și 
permite o tăiere continuă timp de 45 de minute. 
Alimentat de la baterie, sistem de acumulator 
Gardena Li-Ion 18,5 V.

966 70 83-01, 220 V  
966 70 83-02, 110 V 

4. ACCESORIU VAC
Dispozitiv de colectare a prafului, permite tăierea 
fără apă. Conectare rapidă.

523 09 50-01, K 4000  
596 84 01-01596 84 01-01, K 535i 

5. REZERVOR DE APĂ PRESURIZAT
Capacitate de 13,3 litri, este suplimentat cu un 
furtun de 3 metri conectat la kit-ul de tăiere 
umedă al utilajului.

506 32 63-02 

6. FURTUN DE APĂ
Lungime de 9 metri cu racorduri rapide și 
posibilitatea de a îmbina mai multe secțiuni.

506 32 89-34 

7. CUTII DE TRANSPORT
Perfecte pentru protejarea și ținerea evidenței 
diferitelor tipuri de echipamente când vă deplasați 
între locurile de muncă. Fabricate din furnir, cu 
ranforsare metalică la margini și la colțuri.

K 1270/K 970, 506 31 08-02 

K 770/K 760, 505 46 02-01 

8.  CANISTRĂ DE CARBURANT CU DISPOZITIV DE
UMPLERE ANTISCURGERE
Asigură o realimentare comodă. Fabricată din 
plastic rezistent, cu capacitate de 6 litri. Aprobată 
conform normelor ONU.

505 69 80-01 

9.  ULEI PENTRU MOTOARE ÎN DOI TIMPI 
CU RECIPIENT DE DOZARE COMOD
Ulei de înaltă calitate pentru motoare în doi timpi 
dezvoltat special pentru motoare în doi timpi. 
Sunt necesare doze de 2 cl pentru amestecarea 
cu un litru de benzină. Se obține un amestec de 
ulei corect, mai rapid și mai ușor.

587 80 85-11 

CEL MAI BUN GHID 
PENTRU TĂIERE ÎN 
CONDIȚII DE SIGURANȚĂ
Ghidul digital Power Cutter User 
Guide (Ghidul utilizatorului mașinii 
de secționat materiale dure) este 
un supliment la manualul de 
utilizare. Este o sursă de informații 
utile atât pentru utilizatorii cu normă 
întreagă, cât și pentru cei care 
utilizează mai rar utilajele de tăiat.

HUSQVARNA K 970
Suficient de puternic pentru adâncimi mari de 
tăiere și totuși agil pentru a se ocupa de tot felul 
de lucrări. Cu funcția SmartTension™ pentru 
tensionarea semiautomată a curelei, reduceți 
riscul de subtensionare și de supratensionare. 
Apărătoarea de disc din magneziu reduce 
greutatea totală.

Diametrul discului 350 / 400 mm, 94 cm³, 4.8 kW, 
11,0 /11,6 kg, adâncimea de tăiere 125 /155 
mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, 
Airpurge, SmartTension™ și EasyStart.

967 34 80-01 

HUSQVARNA K 770
Acest model de utilaj de secționat materiale dure, 
combină cele mai bune funcții de la modelele 
populare K 760 și K 970: manevrabilitatea 
ușoară, motorul puternic și ușor de pornit cu 
X-Torq și carcasa solidă cu trei bolțuri a lagărului 
cu sistemul de tensionare a curelei cu resort 
SmartTension. 

Diametrul discului 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW,  
10 kg, adâncime de tăiere 125 mm, X-Torq, 
Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, 
SmartTension™ și EasyStart.

967 18 10-01 

HUSQVARNA K 1270
Cel mai mare utilaj de secționat materiale dure de 
la Husqvarna, este și unul din cele mai puternice 
din lume. Dispune de un motor X-Torq eficient din 
punct de vedere al consumului de carburant și 
aprindere digitală pentru pornire ușoară. 
Apărătoarea de disc din magneziu, cu reglare 
continuă, reduce greutatea totală.

Diametrul discului 350 / 400 mm, 119 cm³, 5.8 
kW, 13,3 /13,7 kg, adâncime de tăiere 118 /145 
mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™ și 
EasyStart.

967 04 62-01 

HUSQVARNA K 4000
Ideal pentru tăiere umedă în mediile sensibile 
unde doriți să reduceți la minimum cantitatea de 
noroi. Debitul de apă poate fi menținut cu ușurință 
la minim, doar atât cât să întărească în mod 
eficient praful. Poate fi echipat cu ușurință pentru 
tăiere uscată cu accesoriul opțional Vac. 

Diametrul discului 350 mm, 230 /120 /110 V, 
2700 /1800 / 2200 W, 8.5 kg, adâncime de 
tăiere 125 mm, Elgard™ și SoftStart™. 

967 07 98-01 

UTILAJE DE SECȚIONAT MATERIALE DURE

MAȘINI DE SECȚIONAT 
MATERIALE DURE 
HUSQVARNA
Indiferent dacă preferați 
alimentarea pe benzină, electrică 
sau pe baterie, utilajele noastre 
de secționat materiale dure vă 
vor asigura performanța de care 
aveți nevoie, în funcție de 
necesitățile dvs. De la utilaje de 
secționat materiale dure pe 
benzină, cu amortizare avansată 
a vibrațiilor, trecând prin mașinile 
electrice ideale pentru medii 
sensibile, până la confortul 
alimentării pe baterie și fără 
cabluri, pentru tăieri eficiente și 
rapide.

HUSQVARNA K 770 VAC
Ideal pentru tăiere uscată în medii fără noroi. 
Echipat cu o apărătoare de disc cu design 
inovator creat special, acest utilaj de secționat 
materiale dure poate îndepărta eficient praful 
fără a face compromisuri nici în ceea ce privește 
calitatea, nici sub aspectul productivității. 
Respectă revederile OSHA din Tabelul 1 și se 
potrivește perfect cu dispozitivul pentru 
extragerea prafului S26.

Diametrul discului 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW,  
11,3 kg, adâncime de tăiere 125 mm, X-Torq, 
Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, 
SmartTension™ și EasyStart.

967 86 07-01 

HUSQVARNA K 535i
Mașină de tăiat cu disc, pe baterie, cu un 
randament excelent care oferă flexibilitate pentru 
lucrări mai ușoare pe beton. Ergonomic și ușor, 
ideal pentru peisagiști, pavatori și specialiști în 
domeniul acoperișurilor. Datorită vibrațiilor reduse 
și a poziției centrale a discului, aveți un control 
superior al tăierii prin comparație cu șlefuitoarele 
unghiulare convenționale. Rezistent la intemperii 
(IPX4).

Diametrul discului 230 mm, Greutate 3,5 kg, 
adâncime de tăiere 76 mm.

967 79 59-01 
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TABEL DE RECOMANDĂRI - UNELTE DIAMANTATE

MATERIAL ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 
TURBO S45 S50 S65 

PLUS S85 S35 S50
S50 

PLUS
S65 S85

FORMA SEGMENTULUI

PIATRĂ NATURALĂ ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MATERIALE DURE ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●

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

UNIVERSAL ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MATERIALE ABRAZIVE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● lll ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●

ASFALT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●
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ESTE MAI UȘOR SĂ LUCRAȚI MAI 
INTELIGENT
Atunci când lucrați cu mașini de secționat materiale dure portabile, combinația de performanță ridicată și 
siguranță sunt esențiale, dar trebuie să contorizați și viteza cu care putem identifica discul potrivit și montarea 
lui corespunzătoare. De aceea discurile din seria Husqvarna S pentru utilaje portabile sunt prevăzute acum cu 
o serie de indicatori intuitivi și ușor de recunoscut. Indicatorii de aplicare vă conferă siguranța că folosiți 
întotdeauna discul corect pentru sarcină, în timp ce indicatorii de uzură vă oferă informații cu privire la nivelul 
de uzură a discului și la jocul lateral, minimizând astfel riscurile de prindere sau accidente datorate reculului. 
Datorită săgeții direcționale, vă puteți asigura cu ușurință că discul este întotdeauna montat corect.

HUSQVARNA ELITE-CUT PENTRU 
TĂIERE RAPIDĂ ÎN TOATE MATERIALELE
Gama Elite-Cut reprezintă categoria noastră de top 
Gold cu performanțe excepționale de tăiere, ideală 
pentru utilizare profesională intensivă. Designul 
inovator al segmentelor conceput pentru tăiere, 
răcire și evacuare eficientă a noroiului sporește atât 
viteza de tăiere cât și durata de exploatare. Bucșă 
pentru instalarea rapidă a cuțitului pentru lărgirea 
diametrului găurii de la 20 la 25,4 mm. Ambalajul 
este croit astfel încât să găsiți cuțitul potrivit pentru 
diferite materiale.

HUSQVARNA VARI-CUT 
PENTRU APLICAȚII UNIVERSALE
Gama Vari-Cut face parte din categoria noastră 
Silver, ideală pentru contractorii generali. Are o 
performanță bună și oferă viteze ridicate de tăiere 
cu o bună durată de exploatare, chiar și în regim de 
utilizare frecventă universală. Această familie de 
produse cuprinde trei versiuni de tăiere a diferitelor 
materiale, toate indicate clar pe ambalaj.

HUSQVARNA TACTI-CUT 
PENTRU TĂIERE OCAZIONALĂ ÎN ORICE 
MATERIAL
Gama Tacti-Cut este gama noastră standard, care 
face parte din categoria Bronz, ideală pentru 
utilizatorii ocazionali. Aceasta combină ușurința de 
utilizare cu produse calitative, durabile și accesibile 
ca preț.

Ce disc se potrivește lucrării 
dumneavoastră?  
Pentru îndrumări, uitați-vă pe 
ambalaj, sau vizitați 
www.husqvarnacp.ro
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MAI MULTĂ CURĂȚARE 
CU MAI PUȚINĂ APĂ

Agentul de curățare oferit chiar de natură este extrem de util atunci când lucrați în jurul 
casei și în grădină. Cu gama de aparate de spălare cu presiune Husqvarna, veți descoperi 
că performanța de curățare a apei este greu de egalat, mai ales atunci când este 
combinată cu soluții inteligente. Apa curată trebuie utilizată întotdeauna economic, iar 
aparatul de spălare cu presiune de la Husqvarna folosește cu aproximativ 80% mai puțină 
apă față de un furtun obișnuit.

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE
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CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

CURĂȚARE PUTERNICĂ
Datorită presiunii înalte de lucru, a duzelor reglabile și a 
controlului inteligent de detergent, aparatele de spălat cu 
presiune de la Husqvarna asigură o performanță de curățare 
maximă, cu o cantitate minimă de apă utilizată.

MUNCĂ EFICIENTĂ
Lancea de stropit este concepută ergonomic iar cuplajele 
turnante împiedică încâlcirea furtunului de înaltă presiune care 
este foarte lung și flexibil. Declanșatorul pornește și oprește 
motorul automat.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE COMODE
Designul compact, roțile mari și mânerul de transport vă permit 
să vă deplasați cu ușurință prin grădină. Lancea de stropit, 
furtunul și cablul de alimentare sunt depozitate comod la bord.

DESIGN ROBUST
Toate aparatele de spălat cu presiune de la Husqvarna sunt 
construite cu componente de înaltă calitate pentru o durată de 
viaţă prelungită. Modelele mai mari au funcții precum motorul 
cu inducție, capul de pompare din alamă și furtunul cu braț din 
oțel călit.

FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE FLEXIBILE
Fiecare serie este echipată cu un furtun de înaltă calitate, de 
înaltă presiune, flexibil pentru a preveni încâlcirea. Furtunul de 
înaltă presiune cu întăritură din oțel, este îmbrăcat în cauciuc și 
este prevăzut cu întăritură din oțel pentru a se asigura 
rezistența și flexibilitatea.

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

VERSATILITATE DEOSEBITĂ
Utilizați aparatul de spălare cu presiune Husqvarna cu 
aspiratoarele pentru suprafețe, furtunul cu kit de perii, 
pulverizatorul cu spumă sau cu alte accesorii disponibile 
pentru a vă ușura munca.
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Activarea declanșatorului este reglată perfect la nivelul 
degetelor dumneavoastră. Aceasta înseamnă mai puțin 
efort și un confort sporit pentru mâna dumneavoastră, 
mai ales în timpul utilizării prelungite.

Furtun extrem de lung pentru o 
rază de acțiune extinsă și 
eficiență sporită

Pompă metalică pentru 
fiabilitate înaltă și durată de 

viață mai lungă

Mâner de transport din 
aluminiu

Lancea lungă de stropire 
asigură o poziție de lucru 
ergonomică

Tambur pentru înfășurat 
furtunul pentru depozitarea 

comodă și eficientă

Mâner telescopic  
din aluminiu

Motorul cu inducție 
combină performanța 

deosebită cu durabilitatea 
înaltă

Depozitarea cablului la 
bord permite instalarea 
rapidă și împiedică 
încâlcirea acestuia

Sunt incluse două duze și  
un pulverizator cu spumă

Întrerupător automat care 
oprește motorul la 
eliberarea declanșatorului

Lancea de stropire prezintă două funcții de pivotare și conexiuni rapide 
pentru furtun, duze și accesorii pentru a maximiza eficiența și confortul

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

ACCESORII

1. DISPOZITIV DE CURĂȚAT SUPRAFEȚE SC 400

590 65 78-01 

2. DISPOZITIV DE CURĂȚAT SUPRAFEȚE SC 300

590 65 79-01 

 
3. PULVERIZATOR DE SPUMĂ, FS 300 

590 66 04-01 

4. KIT PERIE ROTATIVĂ 

590 66 06-01 

5. KIT DE CURĂȚARE VEHICUL 

590 66 07-01  

6. FURTUN DE CURĂȚARE CONDUCTE

15 m, 590 66 10-01 

 
DISPOZITIV DE CURĂȚAT LEMN ȘI PIATRĂ 

590 66 12-01  

SOLUȚIE DE CURĂȚAT VEHICUL ȘI CEARĂ

590 66 13-01 

LANCE DE STROPIRE ÎN UNGHI 

590 66 11-01 

FURTUN DE ASPIRARE 

590 65 97-01 

SUPAPĂ DE REȚINERE 

590 65 95-01 

FILTRU DE APĂ 

590 65 93-01 

FURTUN PRELUNGITOR CU ÎNTĂRITURĂ DIN 
MATERIAL TEXTIL 

8 m, 590 66 08-01  

FURTUN PRELUNGITOR CU ÎNTĂRITURĂ DIN 
OȚEL 

10 m, 590 66 09-01 

DUZĂ DE ABSORBȚIE APĂ 

590 66 05-01  

KIT GARNITURI O-RING 

591 10 64-01  

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.
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SERIA 400
O gamă de aparate de spălat cu 
presiune de dimensiuni foarte 
mari, oferind cea mai bună 
performanță și durată de viață. 
Construită pentru lucrări de 
curățare dintre cele mai grele, 
inclusiv rulote și alte vehicule de 
mari dimensiuni, fațade și alte 
proprietăți. Controlul presiunii 
permite reglarea optimă și 
consumul minim de apă. Sunt 
incluse două duze.

SERIA 300
Aparate de spălat cu presiune 
solide, de performanță înaltă, cu o 
durată de viață lungă, design 
practic pentru rezultate excelente 
la lucrări solicitante precum 
vehicule de dimensiuni medii și 
ziduri din piatră. Roțile mari  
și mânerul telescopic din aluminiu 
facilitează transportul. Sunt 
incluse două duze și un 
pulverizator cu spumă.

SERIA 200
Serii universale de aparate de 
spălat cu presiune cu design 
robust și practic, ideale pentru 
majoritatea activităților de 
curățenie în casă și grădină. Două 
funcții de pivotare pentru reglarea 
duzei și conectare rapidă, fără 
dificultăți. Sunt incluse două duze 
și un pulverizator cu spumă.

SERIA 100
Cea mai compactă serie de 
aparate de spălat cu presiune, 
concepute pentru sarcini de 
curățare de bază, precum 
uneltele de grădină și cele pentru 
curți interioare. Depozitarea 
accesoriilor la bord, tamburul 
pentru înfășurat furtunul și 
depozitarea cablului de 
alimentare simplifică utilizarea. 
Sunt incluse două duze și un 
pulverizator cu spumă.

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HUSQVARNA PW 360
Aparat de spălat cu presiune de mare 
performanță, extrem de specializat, cu furtun de 
mare presiune extrem de lung și cu întăritură din 
oțel. Priză confortabilă Low Force și motor cu 
inducție performant și fiabil. Lancea de stropire 
lungă îmbunătățește experiența de lucru.

Presiunea max. 160 bari, debit de apă 410-500 
l /h, 2300 W, lungimea furtunului 10 m.

967 67 78-01 

HUSQVARNA PW 235R
Aparat de spălat cu presiune universal, robust, cu 
comandă de la distanță, facilitând setarea 
presiunii necesare în timpul lucrului. Pompa din 
aluminiu asigură o durată de viață îndelungată. 

Presiunea max. 135 bari, debit de apă 350-520 
l /h, 1800 W, lungimea furtunului 8 m.

967 67 75-01 

HUSQVARNA PW 125
Aparat de spălat cu presiune compact și ușor, 
ideal pentru curățarea facilă și comodă a 
mobilierului de grădină și a gardurilor. 

Presiunea max. 125 bari, debit de apă  
320-460 l /h, 1500 W, lungimea furtunului 7 m.

967 67 64-01 

HUSQVARNA PW 460
Aparat de spălat cu presiune de dimensiuni foarte 
mari, cu cap de pompare din aluminiu cu pistoane 
ceramice pentru rezistență deosebită și 
performanță pe termen lung. Rezervor intern de 
detergent cu control frontal.

Presiunea max. 160 bari, debit de apă 570–650 
l /h, 3300 W, lungimea furtunului 15 m.

967 67 80-01 

HUSQVARNA PW 350
Aparat de spălat cu presiune, de performanță 
înaltă, pentru lucrări solicitante. Prezintă priză 
Low Force, motor cu inducție și lance de stropire 
lungă.

Presiunea max. 150 bari, debit de apă 420-500 
l /h, 2100 W, lungimea furtunului 9 m.

967 67 77-01 

HUSQVARNA PW 235
Aparat de spălat cu presiune universal cu design 
practic. Pompa din aluminiu asigură o durată de 
viață îndelungată.

Presiunea max. 135 bari, debit de apă 350-520 
l /h, 1800 W, lungimea furtunului 8 m.

967 67 74-01 

HUSQVARNA PW 450
Aparat puternic de spălat cu presiune, de 
dimensiuni foarte mari, cu cap de pompare din 
alamă pentru performanță deosebită pe termen 
lung. Rezervor intern de detergent cu control 
frontal. 

Presiunea max. 150 bari, debit de apă 540-610 
l /h, 2900 W, lungimea furtunului 13 m.

967 67 79-01 

HUSQVARNA PW 345C
Aparat de spălat cu presiune, de performanță 
înaltă, pentru lucrări solicitante. Depozitare cablu 
de alimentare cu eliberare rapidă și furtun cu 
cuplare rapidă pentru timp redus de montare.

Presiunea max. 145 bari, debit de apă 420-550 
l /h, 2400 W, lungimea furtunului 8 m.

967 67 76-01 



100

CURĂȚARE CU PUTERE

Aspiratoarele umed-uscate de la Husqvarna sunt construite să ofere performanță ridicată și 
rezistență în timp pentru a putea aborda aproape orice fel de murdărie, praf sau reziduuri. 
Performanță ridicată, comenzi intuitive, versatilitate (fără scurgeri datorită numeroaselor 
accesorii disponibile), depozitare inteligentă și transport facil - caracteristicilor produselor 
pregătite pentru sarcini dificile de curățenie zilnică, precum și pentru aplicații speciale cum 
ar fi utilizarea împreună cu unelte electrice.

ASPIRATOARE
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CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

FILTRU LAVABIL PENTRU PĂR DE ANIMALE
Filtrul a fost dezvoltat pentru o durată de viață prelungită, ceea 
ce înseamnă costuri reduse de întreținere. Același filtru este 
folosit atât în aplicații umede cât și uscate și asigură o 
performanță ridicată de filtrare.

MÂNER DE RIDICARE CONTAINER
Mânerul de ridicare facilitează golirea containerului. Demontați 
pur și simplu partea de sus și goliți conținutul.

SAC FILTRU DIN MOLTON
Saci rezistenți din molton asigură o filtrare sporită și o 
expunere redusă la praf în timpul golirii. Astfel, curățarea va fi 
mai ușoară și mai eficientă.

FUNCȚIE DE SUFLARE
Furtunul de aspirare poate fi conectat la orificiul de evacuare a 
aerului, astfel încât puteți folosi mașina ca refulator. Acest lucru 
este util pentru curățarea spațiilor înguste și a uneltelor, 
adunarea frunzelor sau a altor reziduuri.

DEPOZITARE ACCESORII
Toate piesele, cum ar fi furtunul, cablul de alimentare și duzele, 
au propriul spațiu de depozitare pe aspirator. Depozitarea 
ocupă mai puțin loc și există un risc mai mic de a pierde 
accesoriile.

MANEVRABILITATE EXCELENTĂ
Datorită roţilor mari și solide, aspiratorul are o stabilitate bună  
pe sol. Iar grație rotilelor la 360 de grade beneficiați de o 
manevrabilitate excelentă pe orice suprafață.

ASPIRATOARE
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CURĂȚARE SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ A 
FILTRULUI
Sistemul semi-automat de curățare a filtrului vă ajută să 
obțineți un filtru mai curat, care funcționează corect, prin 
simpla apăsarea a unui buton. Prin blocarea orificiului de 
intrare al dispozitivelor puteți crea presiune în container 
apăsând butonul de pornire. Acesta va activa un flux de aer 
inversat pentru a îndepărta prin suflare reziduurile și 
murdăria care înfundă cartușul filtrului.

SE OPREȘTE ȘI PORNEȘTE  
ATUNCI CÂND ESTE NECESAR
Modelul 325 este prevăzut cu o priză de alimentare 
cu funcția practică de pornire/oprire care vă ajută să 
păstrați curată zona în care vă aflați atunci când 
lucrați cu un utilaj electric ce produce praf sau 
murdărie. Funcția automată de pornire/oprire 
activează aspiratorul atunci când se utilizează un 
utilaj electric. Atunci când utilajul electric este 
dezactivat, aspiratorul continuă să funcționeze timp 
de 5 secunde în plus pentru a goli în totalitate praful 
rămas în furtunul de aspirare. 

Depozitare inteligentă pentru 
furtunul de aspirare, cablul de 
alimentare și duză

Conectați furtunul la gura de 
evacuare și transformați 
aspiratorul 
într-un refulator 

Roți stabile la 360 de grade 
pentru o manevrabilitate 
excelentă

Tuburi prelungitoare din 
aluminiu. Ușoare și durabile.

Priză de alimentare cu funcție de 
pornire / oprire automată pentru 
utilizare comodă cu utilaje 
electrice. 

Controlul variabil al 
vitezei este activat 
pentru a seta puterea 
de aspirare în funcție 
de sarcina îndeplinită

Curățarea semi-
automată a filtrului 
prelungește durata 
de funcționare

TOT CEEA CE AVEȚI NEVOIE  
ESTE DEJA INCLUS
Aspiratoarele 220 și 325 sunt livrate cu un 
furtun de aspirare rezistent și un mâner 
pentru tub, tuburi prelungitoare din 
aluminiu, o duză universală de 300 mm 
pentru pardoseli uscate și umede, o duză 
universală de 115 mm pentru tapițerie și o 
duză de 300 mm pentru adâncituri. 
Aspiratorul 325 este livrat și împreună cu 
un adaptor pentru duză pentru conectarea 
furtunului de aspirare la utilajul 
dumneavoastră electric.

ASPIRATOARE
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SERIA 300
Ideală pentru utilizare solicitantă, în medii cu 
mult praf și murdărie. Dezvoltată, de asemenea, 
pentru a lucra în tandem cu utilajele 
dumneavoastră electrice, cu funcție intuitivă de 
pornire/oprire care optimizează aspirarea 
datorită controlului vitezei variabile și a funcției 
on/off.

SERIA 200
Dezvoltată pentru utilizarea zilnică și sarcinile 
de curățare de bază, seria 200 oferă 
comoditate ridicată de utilizare într-o formă 
compactă și ușor de transportat. Ideală pentru 
curățarea garajelor sau renovarea caselor.

HUSQVARNA WDC 325L
Aspirator umed-uscat compact, de 25 de litri, construit să 
ofere performanță și durabilitate excelente pentru activități de 
curățare de bază precum și aplicații mai solicitante. 
Performanță de aspirare puternică și fiabilă, comenzi intuitive, 
filtru lavabil pentru păr de animale, depozitare inteligentă, 
funcție de pornire / oprire și controlul vitezei variabile. Clasa 
de praf L.

1200 W, capacitate de 25 litri, lungimea furtunului 3,5 m.

967 90 81-01 

HUSQVARNA WDC 220 

Aspirator umed-uscat compact, de 20 de litri, construit să 
ofere performanță și durabilitate de înaltă calitate pentru 
activități de curățare de bază. Performanță de aspirare 
puternică și fiabilă, comenzi intuitive, filtru lavabil pentru păr 
de animale și depozitare inteligentă. 

1000 W, capacitate de 20 litri, lungimea furtunului 2,5 m.

967 90 79-01 

ASPIRATOARE

ACCESORII

1. SACI FILTRU DIN MOLTON
Aspiratorul este livrat împreună cu un sac de filtru 
din molton. Ca accesorii, sunt disponibile seturi de 
cinci saci de filtru.

594 96 60-01 

2. FILTRU LAVABIL PENTRU PĂR DE ANIMALE
Aspiratorul este livrat împreună cu un filtru lavabil 
pentru păr de animale din molton. Ca accesorii, 
sunt disponibile filtre de schimb.

594 96 59-01 

3. KIT DE CURĂȚARE VEHICUL
Un set de trei accesorii pentru versatilitate 
sporită: o perie rotundă, o perie de praf și o duză 
de cauciuc.

594 96 61-01 

4. DUZĂ DE PARDOSEALĂ COMUTABILĂ
Duza practică pentru pardoseală este perfectă 
pentru aspirarea pardoselilor și a covoarelor.

594 96 62-01 

5. DUZĂ DE PARDOSEALĂ UNIVERSALĂ 
(UMED-USCAT)
Duză de schimb standard de 300 mm (inclusă 
pentru modelele WDC325L și WDC 220).

594 96 66-01 

6. ADAPTOR PENTRU UNELTELE ELECTRICE
Adaptor care permite conectarea la utilajele 
electrice sau la alte duze (pentru poziție de lucru 
alternativă). Pur și simplu demontați mânerul de 
la furtunul de aspirare și conectați adaptorul. 
Adaptorul este inclus cu WDC 325L. Vă rugăm să 
rețineți că funcția on/off automată nu este 
disponibilă pentru WDC 220.

595 01 42-01 

7. TUB TELESCOPIC DIN OȚEL INOXIDABIL
Tubul telescopic din oțel inoxidabil vă oferă un 
plus de rezistență și flexibilitate atunci când 
efectuați sarcini mai dificile.

594 96 71-01 
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Concepute să suporte condiții dificile de lucru, motocultivatoarele Husqvarna sunt 
construite să reziste la utilizare intensivă pentru perioade îndelungate. Sistemul lor 
confortabil de control și comenzile bine grupate asigură o utilizare ușoară iar sistemul de 
rotație în sens invers acelor de ceasornic brăzdează solul cu ușurință și eficiență.

MOTOCULTIVATOARE

INOVEAZĂ PE LOC
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PUTERE
Motoarele cu specificații înalte vă oferă o putere fiabilă și emisii 
reduse.

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ
Carcasa durabilă și detașabilă a transmisiei cu duză de 
lubrifiere înseamnă timpi de utilizare fiabili pe parcursul multor 
ani, precum și întreținere ușoară.

MUNCĂ ÎN CONDIȚII DE CONFORT
Mânerul ergonomic cu priză moale și comenzi cu acționare 
rapidă este conceput pentru confort. 

SĂPARE ADÂNCĂ SAU PREGĂTIREA 
SUPRAFEȚEI
Dinții elicoidali se rotesc în sens invers acelor de ceasornic și 
brăzdează solul uniform chiar și în condiții aspre. Astfel, 
motocultivatoarele sunt capabile să sape adânc în solul întărit 
dar și să pregătească suprafața pentru însămânțare.

CONSTRUIT SĂ REZISTE
Toate componentele încorporate în motocultivatoarele noastre 
sunt de cea mai bună calitate și sunt testate temeinic pentru a 
asigura rezistență optimă.

VERSATILITATE DEOSEBITĂ
Gama largă de accesorii înseamnă că majoritatea 
motocultivatoarelor noastre pot fi utilizate pentru numeroase 
sarcini diferite.

MOTOCULTIVATOARE

CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM
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Mâner pliabil și complet 
reglabil

Apărătoare de plante

Roată de 
transport pliabilă

Dinții elicoidali asigură o funcționare lină chiar și în condiții dificile

Cutie de viteze secvențială  
în 3 trepte

GREBLĂ PENTRU MUȘCHI 
Obțineți o grădină frumoasă îndepărtând 
mușchiul cu ajutorul greblei pentru mușchi. Se 
potrivește la TF 120 și T300RH.

T300RH, 967 99 16-15 

TF120, 967 99 18-15 

BORDURATOR
Utilizați motocultivatorul pentru tunderea 
marginilor cu ajutorul borduratorului. Acesta 
creează borduri distincte cu viteză mai mare și 
un efort mai mic. Se potrivește la T300RH.

967 99 16-30 

SCARIFICATOR
Perforează gazonul, pentru a permite 
pătrunderea aerului, a apei și a îngrășămintelor. 
Se potrivește la T300RH.

967 99 16-25  

UNEALTĂ PENTRU PLIVIRE
Această unealtă concepută special vă permite 
să îndepărtați eficient buruienile de pe 
răzoarele din grădină.  
Se potrivește la T300RH.

967 99 16-02 

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.

OBȚINEȚI MAI MULTE AVANTAJE DE LA 
MOTOCULTIVATORUL DUMNEAVOASTRĂ
Gama variată de accesorii conferă motocultivatoarelor noastre versatilitatea specifică iar 
posibilitățile sunt aproape nelimitate. O greblă pentru mușchi, plugul de bilonat, unealta de 
plivire, borduratorul și scarificatorul vă ajută să pregătiți suprafața eficient și cu efort 
minim.
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LUCRĂRI DE PEISAGISTICĂ 
MAI UȘOARE
Adecvate pentru lucrări de 
peisagistică mai ușoare, cum ar fi 
pregătirea straturilor de flori și a 
grădinilor mici. Acestea sunt 
propulsate cu ajutorul dinților. 
Aceste modele sunt perfecte 
pentru spațiile mai înguste din 
grădină și pot fi dotate cu 
accesorii pentru diferite lucrări de 
grădinărit.

MOTOCULTIVATOARE

HUSQVARNA TF 536
Motocultivator robust, puternic cu dinți frontali. 
Motor cu pornire ușoară ideal pentru medii 
uscate, prăfoase. Două viteze de mers înainte și 
una pentru marșarier.

Honda GP160, pe lanț /manual, lățime de lucru  
90 cm și adâncime de lucru ≈ 30 cm.

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Motocultivator versatil pentru activități în grădini 
rezidențiale. Ușor de utilizat și transportat 
datorită greutății sale reduse. Transmisie 
puternică cu ax melcat.

Honda GX25, transmisie cu ax melcat / manuală, 
lățime de lucru 28 cm și adâncime de lucru  
≈ 15 cm. 

967 33 01-01 

HUSQVARNA TF 435P / TF 435
Motocultivator de mare performanță cu dinți 
frontali, cu motor fiabil ușor de pornit. Două viteze 
de mers înainte și una pentru marșarier. Mâner 
reglabil pentru flexibilitate suplimentară.  
Modelul TF 435P este dotat cu cuplare și 
decuplare pneumatică.

Honda GP160, transmisie pe lanț /
pneumatică / pe lanț /manuală, lățime de lucru 
80 cm, adâncime de lucru ≈ 30 cm.

TF 435P, 96710 13-01 

TF 435, 967 10 12-01 

HUSQVARNA TF 325 
Motocultivator fiabil cu toate funcțiile esențiale. 
Motor fiabil și viteză de mers înapoi pentru o 
funcționare ușoară. Apărătoare de plante și 
mâner reglabil.

Briggs & Stratton CR750, Transmisie pe lanț / 
manuală, lățime de lucru 60 cm, adâncime de 
lucru ≈ 30 cm.

967 10 10-01 

HUSQVARNA TF 225 
Motocultivator practic, pentru activități de bază, 
ușor de manevrat. Motor silențios, ușor de pornit. 
Apărătoare de plante și mâner reglabil.

Motor Rato R180, Transmisie pe lanț / manuală, 
lățime de lucru 60 cm, adâncime de lucru  
≈ 25 cm.

967 10 09-01 

HUSQVARNA TF 120 
Motocultivator model de bază, comod și ușor de 
manevrat, pentru grădini rezidențiale. Greblă 
pentru mușchi disponibilă ca accesoriu. Mâner 
pliabil și roată de transport.

Motor Rato R80, Transmisie pe lanț / manuală, 
lățime de lucru 46 cm, adâncime de lucru  
≈ 15 cm.

967 10 08-01 

HUSQVARNA TF 335 
Motocultivator manevrabil cu motor puternic,  
Două viteze pentru mers înainte și una pentru 
mers înapoi, pentru o utilizare ușoară. Apărătoare 
de plante și mâner reglabil în dotarea standard.

Briggs & Stratton CR950, transmisie pe lanț /
manuală, lățime de lucru 80 cm, adâncime  
de lucru ≈ 30 cm.

967 10 11-01 

1. PLUG DE RECOLTAT CARTOFI
Vă permite să recoltați cartofi sau tuberculi 
repede și fără efort.

TF 536, 579 48 75-01 

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

2. PLUG CU ROȚI METALICE
Accesoriu care ajută la creșterea cartofilor și îi 
protejează de buruieni și de lumina soarelui. Se 
potrivește la TF 536, TF 435, TF 435P, TF 335,  
TF 325 și TF 225.

966 54 52-01 

3. PLUG CU ROȚI DIN CAUCIUC
Kit complet de plug și roți care vă permite să arați  
pământul și să creați rânduri.

TF 536, 967 99 57-06 

TF 435 / TF 435P, 579 48 61-01 
4. ROȚI DIN CAUCIUC

Cu ajutorul unui set de roți, motocultivatorul 
poate fi adaptat și folosit ca tractor cu 2 roți.

TF 536, 579 48 73-01 

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

5. LAMĂ PENTRU ZĂPADĂ
Lamă pentru zăpadă lată și rezistentă pentru 
curățarea curților, drumurilor de acces și a altor 
suprafețe. Se potrivește la TF 536 și TF 435,  
TF 435P, 

581 82 99-01 
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Indiferent de performanța de care aveți nevoie, există o freză de zăpadă Husqvarna potrivită 
pentru sarcina dvs. Printre produsele noastre, care includ seria 200 (concepută pentru proprietarii 
de locuințe), seria 300 (proprietarii de terenuri) și seria 400 (utilizare comercială), puteți găsi 
exact nivelul de performanță dorit. Toate cele trei serii folosesc sisteme în două trepte capabile să 
deplaseze cantități mari și grele de zăpadă.    

FREZE DE ZĂPADĂ

PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ LA 
TEMPERATURI SCĂZUTE
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MANEVRABILITATE REMARCABILĂ
Un declanșator pentru servodirecție vă permite să acționați 
separat fiecare roată/șină pentru viraje de până la 180º.

PERFORMANȚĂ ÎN ORICE MOMENT
Transmisie hidrostatică controlată de o manetă de pe panoul 
de comandă, direcția înainte/înapoi îmbunătățește 
manevrabilitatea și oferă performanță optimă în condiții 
variabile.

ZILE DE LUCRU PRELUNGITE
Farurile puternice cu LED-uri vă permit să deszăpeziți atât 
dimineața devreme, cât și seara târziu.

FREZE DE ZĂPADĂ

CE PRIMIȚI ȘI  
CUM PROCEDĂM

VERSATILITATE DEOSEBITĂ
Vă punem la dispoziție freze de zăpadă pentru diferite aplicații, 
pentru orice necesitate pe orice teren. Seria 200 de la 
Husqvarna include produse excelente pentru curățarea aleilor 
și acceselor carosabile mai mari, în timp ce seria 400, grație 
motoarelor eficiente EFI, poate gestiona chiar și cele mai dure 
suprafețe în timpul ninsorilor abundente, zi și noapte.
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Far LED

Servodirecție

Mânere încălziteDeflector controlat 
prin manetă

FREZE DE ZĂPADĂ

CONCEPUT PENTRU CONFORT ȘI 
UTILITATE MAXIME
Mânerele și comenzile sunt concepute pentru confort și utilitate maxime, 
care permit o curățare lină și eficientă. 

SERVODIRECȚIA ÎNLESNEȘTE 
MANEVRAREA
Funcția de servodirecție înlesnește semnificativ efectuarea virajelor cu 
frezele de zăpadă mai mari. Munca devine mai eficientă, mai distractivă și 
mai puțin obositoare. Dacă pentru a vă curăța calea de acces sau aleea 
sunt necesare viraje frecvente, trebuie să vă gândiți categoric la a investi 
într-o freză de zăpadă dotată cu această funcție. Servodirecția este o 
dotare standard la Husqvarna ST 227P și la variantele superioare.

Funcțiile prezentate nu sunt disponibile la toate modelele.

Mâner în formă de 
buclă

Sistem de curea de mare capacitate

Suport ax melcat cu 
banda de legătură

Mâner reglabil pe înălțime

Pornire ușoară - conectați 
mașina la o priză de curent și 
porniți apăsând pe un buton. 
Seria 400 face treaba și mai 
ușoară - grație demarorului 
său electric.
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CARTIERUL 
DUMNEAVOASTRĂ
Seria ST 300 este concepută 
pentru proprietarii de terenuri 
care au nevoie de un utilaj de 
mare capacitate, robust și 
rezistent în timp, pentru curățarea 
tuturor tipurilor de zăpadă de pe 
suprafețe mari și cu denivelări.

CALEA DUMNEAVOASTRĂ 
DE ACCES
Seria ST 200 este concepută 
pentru proprietarii de case care 
au nevoie de capacitatea ridicată 
de aruncare specifică sistemelor 
în două trepte, pentru curățarea 
căilor largi de acces la garaje și a 
aleilor, de toate tipurile de zăpadă. HUSQVARNA ST 230P

Ideală pentru utilizatorii casnici pentru curățarea 
oricărui tip de zăpadă de pe alei de acces și 
poteci. Servodirecție și anvelope foarte mari 
pentru utilizare ușoară.

Motor Husqvarna, transmisie cu disc de fricțiune, 
lățime de lucru 76 cm, servodirecție.

961 91 00-90 

HUSQVARNA ST 227P
Ideală pentru utilizatorii casnici pentru curățarea 
oricărui tip de zăpadă de pe alei de acces și 
poteci. Servodirecție și anvelope foarte mari 
pentru utilizare ușoară.

Motor Husqvarna, transmisie cu disc de fricțiune, 
lățime de lucru 68 cm, servodirecție.

961 91 00-88 

HUSQVARNA ST 224
Cu o lățime de lucru mai mică, această freză de 
zăpadă este ideală pentru utilizatorii casnici care 
curăță alei de acces și alei mari de toate tipurile 
de zăpadă. 

Motor Husqvarna, transmisie cu disc de fricțiune, 
lățime de lucru 61 cm.

961 91 00-87 

HUSQVARNA ST 327
Freză de zăpadă robustă pentru proprietarii de 
terenuri, care curăță confortabil suprafețele mari. 
Pentru toate tipurilor de zăpadă și adâncimi de 
15 până la 60 cm.

Motor Husqvarna, transmisie cu disc de fricțiune, 
lățime de lucru 69 cm, servodirecție, mâner cu 
reglare pe înălțime, mânere încălzite.

961 93 01-27 

HUSQVARNA ST 330
Freză de zăpadă de mare capacitate, destinată 
proprietarilor de terenuri, cu o lățime de lucru 
totală de 76 cm. Pentru toate tipurilor de zăpadă 
și adâncimi de 15 până la 60 cm.

Motor Husqvarna, transmisie cu disc de fricțiune, 
lățime de lucru 76 cm, servodirecție, mâner cu 
reglare pe înălțime, mânere încălzite.

961 93 01-28 

HUSQVARNA ST 324
Freză de zăpadă de mare capacitate, destinată 
proprietarilor de terenuri, cu o lățime de lucru de 
61 cm. Sistem în două trepte cu servodirecție și 
anvelope foarte mari.

Motor Husqvarna, transmisie cu disc de fricțiune, 
lățime de lucru 61 cm, servodirecție, mâner cu 
reglare pe înălțime, mânere încălzite.

961 93 01-26 

NOU

NOU

FREZE DE ZĂPADĂ

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

PENTRU UTILIZARE 
COMERCIALĂ
Seria ST 400 reprezintă utilaje de 
înaltă capacitate, robuste, 
concepute pentru proprietarii de 
case care doresc o performanță 
profesională, dar și pentru firmele 
care realizează lucrări de 
curățare a trotuarelor, aleilor sau 
spațiilor publice, zi și noapte.

HUSQVARNA ST 430
Freză de zăpadă de înaltă capacitate și 
silențioasă, cu o lățime de curățare de 76 cm, 
pentru utilizare intensivă și cantități mari de 
zăpadă. Perfectă pentru proprietarii de terenuri și 
contractorii exigenți.

Motor Husqvarna Egov, consolă din oțel, rotor de 
12” din oțel turnat, transmisie hidrostatică, faruri 
LED, demaror electric și mânere încălzite.

961 93 01-04 

HUSQVARNA ST 427
Freză de zăpadă de înaltă capacitate și 
silențioasă, cu o lățime de curățare de 69 cm, 
pentru utilizare intensivă și cantități mari de 
zăpadă. Perfectă pentru proprietarii de terenuri 
sau contractori.

Motor Husqvarna Egov, consolă din oțel, rotor de 
12” din oțel turnat, transmisie hidrostatică, faruri 
LED, demaror electric și mânere încălzite.

961 93 01-03 

HUSQVARNA ST 424
Freză de zăpadă de înaltă capacitate și 
silențioasă, cu o lățime de curățare de 61 cm, 
pentru utilizare intensivă și cantități mari de 
zăpadă. Perfectă pentru proprietarii de terenuri 
sau contractori.

Motor Husqvarna Egov, consolă din oțel, rotor de 
12” din oțel turnat, transmisie hidrostatică, faruri 
LED, demaror electric și mânere încălzite.

961 93 01-02 

HUSQVARNA ST 424T
Freză de zăpadă de înaltă capacitate și 
silențioasă, cu o lățime de curățare de 61 cm, 
pentru utilizare intensivă și cantități mari de 
zăpadă. Perfectă pentru proprietarii de terenuri 
sau contractori.

Motor Husqvarna EFI, construcție integrală din oțel 
și sistem de tracțiune pe șenile pentru o putere de 
tracțiune crescută. Demaror electric, transmisie 
hidrostatică, faruri LED și mânere încălzite.

961 93 01-32 

HUSQVARNA ST 430T
Freză de zăpadă de înaltă capacitate și 
silențioasă, cu o lățime de curățare de 76 cm, 
pentru utilizare intensivă și cantități mari de 
zăpadă. Perfectă pentru proprietarii de terenuri și 
contractorii exigenți.

Motor Husqvarna EFI, construcție integrală din oțel 
și sistem de tracțiune pe șenile pentru o putere de 
tracțiune crescută. Demaror electric, transmisie 
hidrostatică, faruri LED și mânere încălzite.

961 93 01-34 

HUSQVARNA ST 427T
Freză de zăpadă de înaltă capacitate și 
silențioasă, cu o lățime de curățare de 69 cm, 
pentru utilizare intensivă și cantități mari de 
zăpadă. Perfectă pentru proprietarii de terenuri 
sau contractori.

Motor Husqvarna EFI, construcție integrală din oțel 
și sistem de tracțiune pe șenile pentru o putere de 
tracțiune crescută. Demaror electric, transmisie 
hidrostatică, faruri LED și mânere încălzite.

961 93 01-33 
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VĂ PUTEȚI AȘTEPTA LA PROTECȚIE 
MAXIMĂ INDIFERENT DE NIVELUL  
DE PERFORMANȚĂ

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

PROTECȚIE STRATIFICATĂ
Materialul nostru de protecție avansat este format 
dintr-un număr minim de straturi ceea ce îi conferă 
o greutate redusă și ușurință la purtare. Cu toate 
acestea, nu am făcut compromisuri în ceea ce 
privește siguranța. Fibrele lungi din material sunt 
concepute să înfășoare și astfel să oprească lanțul 
care vine în contact cu acestea.

ELEMENTE DE SIGURANŢĂ TESTATE 
REGULAT
Îmbrăcămintea de protecție pentru lucrări forestiere 
trebuie să poarte marcajul CE. Marcajul suplimentar 
EuroTest indică faptul că un institut acreditat 
efectuează cu regularitate inspecții asupra unor 
mostre selectate în mod aleatoriu.

TECHNICAL EXTREME
Utilizare extremă

TECHNICAL
Utilizare în regim profesional
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Un echipament de protecție eficient trebuie să reziste unor condiții solicitante și 
să asigure protecția necesară. Iată de ce nu utilizăm decât materiale de înaltă 
calitate. Fiecare lucrare are cerințe diferite, de aceea gama noastră de 
îmbrăcăminte de protecție ia în considerare fiecare tip de aplicație. De fapt, 
suntem siguri că gama noastră extinsă de îmbrăcăminte de siguranță, care oferă 
cele mai recente inovații în design și materiale, vă va oferi nivelurile de protecție 
și confort de care aveți nevoie pentru a vă duce sarcina la bun sfârșit.

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

Suprafețele hașurate indică amplasarea materialului de protecție.

ZONE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIERII
MODELUL A MODELUL B

Față Spate Față Spate

CLASĂ DE PROTECȚIE CU MARCAJE 
GRADATE
Toate echipamentele de protecție personală sunt 
evaluate pe baza capacității de oprire a lanţului de 
motoferăstrău la diferite viteze: Clasa 0 (16 m/s), Clasa 
1 (20 m/s), Clasa 2 (24 m/s) și Clasa 3 (28 m/s). 
Testate și aprobate conform standardelor europene 
(CE) și internaționale (ISO).

FUNCTIONAL
Utilizare în regim semiprofesional

CLASSIC
Utilizare ocazională
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ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE  
PENTRU PERFORMANȚĂ MAXIMĂ
Husqvarna Technical Extreme este cea mai avansată gamă de echipamente de protecție de care 
dispunem. Este realizată pentru cei care au nevoie de echipamente ușoare, care oferă confort, 
lasă aerul să circule și asigură protecție în condiții extreme. Cu genunchi și mâneci pre-îndoite, 
croială strâmtă, material elastic rezistent, protecție și design inteligent, specific sarcinii, acest 
echipament este concept să ofere performanță maximă pe tot parcursul zilei, în fiecare zi.

TECHNICAL EXTREME Utilizare extremă
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TEHNOLOGIA TECH-KNEE.  
PROTECȚIE ȘI MOBILITATE DE EXCEPȚIE
STRATURI DE PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ Tech-Knee asigură o protecție 
excelentă împotriva motoferăstrăului datorită straturilor suplimentare din fibră. 
Acest lucru sporește siguranța mai ales atunci când pantalonii au croială 
strâmtă pe picior. 
MATERIAL PRE-ÎNDOIT Genunchiul complet, inclusiv materialul de protecție 
împotriva motoferăstrăului, a fost pre-îndoit pentru a se așeza perfect în toate 
pozițiile de lucru. 
IMPERMEABIL Genunchiul are o căptușeală interioară rezistentă la apă și un 
strat exterior din material impermeabil, care nu permite apei și umezelii să 
pătrundă în straturile de protecție împotriva motoferăstrăului. Aceasta 
înseamnă că puteți lucra confortabil pentru o perioadă mai lungă de timp.

VENTILAȚIE OPTIMĂ
Deschizăturile de pe omoplați și din zona 
lombară asigură o bună ventilație. Fermoarele din 
zona axilei și de pe partea din spate a piciorului 
vă permit să reglați după preferință fluxul de aer.

REGLAȚI PENTRU O POTRIVIRE PERFECTĂ
Îmbrăcămintea este dotată cu curele reglabile la 
încheietura mâinii și la gleznă, precum și șnururi 
elastice de ajustare pe talie și în partea inferioară a 
jachetei, permițându-vă să ajustați echipamentul 
pentru o potrivire perfectă. 

BUZUNARE PENTRU TELEFONUL MOBIL
Buzunarele de la piept au o căptușeală pentru 
telefonul mobil, astfel încât acesta să fie bine 
protejat și la îndemână tot timpul.

PANTALONII SE AȘEAZĂ PERFECT PE 
CORP
Prindeți cârligul de bocanc pe partea interioară a 
manșetei la șireturi, pentru o fixare bună.

BRETELE INCLUSE
Pantalonii sunt prevăzuți cu bretele de calitate, 
pentru a sta bine și comod toată ziua.

BUZUNARE UȘOR ACCESIBILE
Jacheta are două buzunare pe piept, unul pe 
mânecă și un buzunar dedicat pentru prim ajutor. 
Pantalonii sunt prevăzuți cu două buzunare 
frontale, două buzunare la spate, un buzunar pe 
picior și un buzunar cu fermoar pentru ruletă.

JACHETĂ FORESTIERĂ  
TECHNICAL EXTREME
Concepută pentru schimburi lungi de lucru în 
cele mai dificile medii. Materialele ușoare, care 
permit circulația aerului, și coatele pre-îndoite 
măresc mobilitatea, în timp ce deschizăturile 
de ventilație eficiente de pe omoplați și din 
zona lombară vă ajută să vă răcoriți chiar și 
când depuneți efort intens. Fabricată din 
materiale cu vizibilitate ridicată și benzi 
reflectorizante.

Mărimi S–XXL 582 33 10-xx,  

Mărimi pentru dame XS–M 582 34 07-xx,  
 

PANTALONI DE PROTECȚIE,  
TECHNICAL EXTREME
Concepuți pentru lucrări forestiere cu normă 
întreagă, la cel mai înalt nivel profesional. 
Utilizarea inteligentă a materialelor 
reflectorizante, elasticul ușor și întăriturile din 
materiale Cordura® asigură protecție, 
durabilitate și productivitate pe toată durata 
zilei. Croiul strâmt modern asigură confort 
sporit și mobilitate maximă, având talie 
ajustabilă, genunchi pre-îndoiți Husqvarna 
Tech-Knee și deschizături de ventilație. 
Conform EN 381 Clasa 1 (20 m/s). Mărimi 
XS–XXL.

594 99 68-xx 
Disponibil și cu crac cu +7 cm (M–XL)

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

CRAC PRELUNGIT
Pentru a ne asigura că pantalonii se 
așază peste gheată în timpul cățărării, 
pentru protecție și confort, aceștia sunt 
croiți cu o lungime suplimentară de trei 
centimetri.

PANTALONI DE PROTECȚIE, TECHNICAL EXTREME ARBOR  
Concepuți pentru provocările lucrărilor forestiere care presupun cățărarea și 
operarea în copaci, pantalonii Technical Extreme Arbor oferă o combinație de 
siguranță, agilitate și funcționalitate.  
Cu întăriturile rezistente și ușoare Dyneema®, Cordura® și Kevlar®, aceștia sunt 
concepuți să reziste uzurii în cele mai solicitate zone. Designul combină funcțiile 
cheie ale gamei Technical Range cu funcțiile adaptate la necesitățile 
arboricultorilor pentru a putea fi utilizate cu echipamentul de urcare.

595 21 77-XX 

BRETELE CU ARICI
Bretelele sunt ușor de scos și de pus 
înapoi - ceea ce vă permite să vă 
schimbați repede și ușor, în funcție de 
lucrarea pe care o executați.
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ECHIPAMENTE DE 
PROTECȚIE PENTRU 
PERFORMANȚĂ 
PROFESIONALĂ
Echipamentele din gama Husqvarna Technical sunt concepute și 
realizate pentru a fi utilizate pe întreaga zi, în fiecare zi. Designul 
orientat asupra sarcinii se îmbină perfect cu stilul modern, în vreme 
ce materialele dure dar ușoare și elastice, aplicațiile cu întăritură, 
genunchii și coatele pre-îndoite oferă o rezistență ridicată, 
durabilitate și performanță. Veți arăta bine. Și veți lucra și mai bine.

PANTALONI DE PROTECȚIE,  
TECHNICAL ROBUST
Croiți pentru ore lungi de muncă grea în 
pădure. Design simplu pentru rezistență 
ridicată, din material Dyneema® în față și 
întărituri la crac din material elastic din 
Aramidă și Cordura® în jurul gleznelor. 
Protecția din jurul gleznelor și materialul 
elastic de pe partea din spate a pantalonului 
asigură confort - pentru o productivitate 
sporită la fiecare schimb. Conform EN 381 
Clasa 1 (20 m/s). Mărimi S–XXL.

594 99 86-xx 

TECHNICAL ROBUST

ÎNTĂRITURĂ
Întărituri realizate din material Dyneema® în față 
și întărituri la crac din material elastic din Aramidă 
și Cordura® în jurul gleznelor.

TECHNICAL Utilizare în regim profesional
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VENTILAȚIE OPTIMĂ
Deschizăturile de pe omoplați și din zona 
lombară asigură o bună ventilație. Fermoarele din 
zona axilei și de pe partea din spate a piciorului 
vă permit să reglați după preferință fluxul de aer.

GENUNCHI PRE-ÎNDOIȚI
Genunchii pre-îndoiți au fost croiți pentru a oferi 
mobilitate maximă fără compromisuri privind 
siguranța. 

ÎNTĂRITURI ACOLO UNDE AVEȚI NEVOIE
Genunchii, coatele, gleznele și încheieturile au 
fost întărite pentru a rezista la utilizare în condiții 
dificile și pentru a face îmbrăcămintea mai 
durabilă. 

BUZUNARE UȘOR ACCESIBILE
Jacheta are două buzunare pe piept și un buzunar 
dedicat pentru prim ajutor. Pantalonii sunt 
prevăzuți cu două buzunare frontale, două 
buzunare la spate, un buzunar pe picior și un 
buzunar dublu pentru riglă.

REGLAȚI PENTRU O POTRIVIRE PERFECTĂ
Îmbrăcămintea este concepută cu șnururi elastice 
pe talie și în partea inferioară a jachetei, 
permițându-vă să ajustați echipamentul pentru o 
potrivire perfectă. 

ELASTICITATE PENTRU CONFORT
Dacă este cazul, îmbrăcămintea este 
confecționată din material elastic, care vă 
permite să vă mișcați în voie, în siguranță și 
comod.

PANTALONI DE PROTECȚIE, TECHNICAL C
Concepuți pentru lucrători forestieri care își 
petrec toată ziua în pădure. Designul modern, 
orientat asupra sarcinii și protecția completă 
împotriva motoferăstrăului vă garantează 
siguranța, confortul și productivitatea. Materialul 
ușor, elastic în patru direcții, și o serie de 
caracteristici inteligente de confort și design, 
inclusiv genunchi pre-îndoiți, vă ajută să realizați 
mai multe în fiecare schimb de lucru. Conform EN 
381 Clasa 1  
(20 m/s), design C. Mărimi S-XXL.

595 00 07-xx 

PANTALONI DE PROTECȚIE, TECHNICAL
Concepuți pentru lucrări forestiere zilnice. 
Execuția rezistentă include întărituri cu Aramidă 
și Cordura®. Materialul elastic și ușor, cu croiala 
strânsă, le permite utilizatorilor să se simtă 
comod și să fie eficienți, în timp ce genunchii pre-
îndoiți și buzunarele și fermoarele ventilate 
contribuie la productivitatea reală a fiecărui 
schimb. Conform EN 381 Clasa 1 (20 m/s).  
Mărimi S–XXL.

Talie, 594 99 90-xx 
Disponibil și cu crac cu +7 cm (S–XL) 
Disponibil și cu crac cu -5 cm (S–XXL)

Tâmplar, 596 30 44-xx 
Disponibil și cu crac cu –7 cm (S–XL)

JACHETĂ FORESTIERĂ TECHNICAL
Realizată din material dur, însă ușor, și concepută 
să vă înlesnească lucrul, ideală pentru lucrări 
forestiere zilnice. Poliester elastic în patru direcții 
cu croială concepută special pentru mișcare 
confortabilă și efort redus. Deschideri de 
ventilație de pe omoplați și zona lombară pentru 
confort și performanță. Mărimi S–XXL.

582 33 21-xx 

JACHETĂ FORESTIERĂ TECHNICAL ARBOR
Combină materialele dure cu designul  
orientat asupra sarcinii și protecția împotriva 
motoferăstrăului, pentru lucrări forestiere 
obișnuite. Confecționată din poliester elastic pe 
două direcții, cu croială strâmtă și întărituri de la 
cot până la încheietura mâinii, aceasta asigură o 
mișcare confortabilă, rezistență ridicată și 
performanță pe tot parcursul zilei. Conform 
standardului EN381, Clasa 1. Mărimi S–XL.

594 99 88-xx 

JACHETĂ FORESTIERĂ CU ȘLIȚ, TECHNICAL
Concepută pentru lucrări forestiere obișnuite, în 
condiții de temperatură ridicată. Confecționată 
din micro poliester 100% pe partea din față, la 
umeri și mâneci și din poliester tricotat 100% sub 
mâneci și pe partea din spate, aceasta oferă 
ventilație suplimentară astfel încât să nu vă fie 
foarte cald. Mărimi S–XXL.

582 33 43-xx 

TRICOU DE LUCRU, TECHNICAL
Articole ușoare și răcoroase cu fermoar în față, cu 
spate mai lung și buzunare frontale cu fermoare, 
ușor accesibile. Îndepărtează umezeala de pe 
corp și se usucă rapid, astfel încât să nu vă fie 
cald și să nu transpirați. Tricoul cu vizibilitate 
ridicată este testat și aprobat conform EN 
ISO20471 Clasa 2. Mărimi S–XXXL.

Mânecă scurtă, 501 71 59-xx 

Mânecă lungă, 501 72 03-xx 

Mânecă scurtă, cu vizibilitate ridicată,  
596 30 39-XX 

PANTALONI DE PROTECȚIE CU VIZIBILITATE 
RIDICATĂ, TECHNICAL
Pentru activități desfășurate pe marginea 
drumului sau în locuri în care este necesară o 
vizibilitate sporită. Material elastic în 4 direcții, 
prevăzut pe zonele necesare pentru a vă mișca 
liber, sigur și confortabil. Cracii pre-îndoiți oferă 
mobilitate maximă, benzile reflectorizante 
asigură o vizibilitate ridicată și o siguranță sporită, 
în timp ce genunchii și cracii pantalonilor cu 
întărituri asigură rezistență în timpul sarcinilor 
dificile. Aprobat conform EN 381 clasa 1 (20 m/s) 
și EN ISO 20471 clasa 2.

595 08 72-xx 

JACHETĂ DE PROTECȚIE CU VIZIBILITATE 
RIDICATĂ, TECHNICAL
Datorită materialului dur și totuși ușor, și a 
designului orientat asupra sarcinii, această 
jachetă este ideală pentru lucrări forestiere 
zilnice în medii în care vizibilitatea este 
importantă. În conformitate cu standardul EN 
ISO20471 Clasa 3, aceasta este confecționată 
din poliester elastic, în două direcții, pe partea din 
față și în patru direcții, pe spate, cu croială 
strâmtă. Mărimi S–XXL.

Jachetă forestieră, cu vizibilitate ridicată, 596 30 
37-xx 
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ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE  
PENTRU PERFORMANȚĂ FUNCȚIONALĂ
Echipamentele din gama Husqvarna Functional includ articole de îmbrăcăminte pe care vă puteți 
baza atunci când trebuie să lucrați în pădure. Materialele dure și rezistente, aerisirea eficientă și 
caracteristicile de design inteligent vă ajută să gestionați orice lucrare. Aceasta vă permite să 
lucrați liber și fără restricții, pentru a vă putea concentra asupra lucrării pe care o efectuați.

FUNCTIONAL Utilizare în regim semiprofesional
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VENTILAȚIE OPTIMĂ
Deschizăturile de pe omoplați asigură o bună 
ventilație. Fermoarele din zona axilei și de pe 
partea din spate a piciorului vă permit să reglați 
după preferință fluxul de aer.

ÎNTĂRIRE PENTRU DURABILITATE
Partea inferioară a căptușelii de protecție din 
interiorul pantalonilor este întărită pentru a feri de 
uzură protecția împotriva motoferăstrăului și 
pentru a conferi piesei de vestimentație o 
durabilitate mai mare.

ÎNTĂRITURI PENTRU CONDIȚII DIFICILE
Coatele, încheieturile mâinii și partea din față a 
pantalonilor sunt confecționate din material 
Cordura® iar partea inferioară a pantalonilor este 
întărită pentru a rezista la utilizare intensă.

REGLAȚI PENTRU O POTRIVIRE 
PERFECTĂ
Șnurul de ajustare cu închizătoare a cordonului 
din talie vă permite să strângeți sau să slăbiți 
ușor jacheta pentru a se așeza mai bine.

CURĂȚARE ACTIVĂ HUSQVARNA
Îmbrăcămintea de protecție trebuie spălată 
regulat pentru a-și păstra eficiența. Husqvarna 
Active Cleaning nu conține fosfați și este 
biodegradabilă, această substanță fiind 
clasificată ca ecologică. De asemenea, este 
eficientă și pentru curățarea lanțurilor de 
motoferăstrău, mașinilor de tuns gazon, 
filtrelor de aer, etc.

583 87 69-01 

BRETELE HUSQVARNA
Bretele cu lățime foarte mare și lungime 
reglabilă. 

Curele din piele, 505 61 85-10 

Capse metalice puternice,  
505 61 85-00 

CĂMAȘĂ DE LUCRU
O cămașă moale și confortabilă, creată pentru 
libertate de mișcare, în culori atractive din 
gama Husqvarna, ideală pentru lucru sau 
relaxare. 100% bumbac prespălat.  
Mărimi S–XXL.

578 78 57-xx 

MENȚINEȚI-VĂ 
ECHIPAMENTELE 
ÎN STARE BUNĂ 
Verificați pentru eventuale 
deteriorări și curățați 
îmbrăcămintea regulat pentru a 
ajuta la menținerea 
caracteristicilor de protecție. 
Această recomandare este 
valabilă pentru toate articolele de 
îmbrăcăminte, inclusiv mănuși și 
căști. Înlocuiți orice obiect 
deteriorat. Înainte de a utiliza 
produsele noastre, citiți 
întotdeauna etichetele / manualul 
de utilizare pentru recomandări.

JACHETĂ FORESTIERĂ, FUNCTIONAL
Ușor de purtat pentru lucrări forestiere ușoare. 
Confecționată din micro poliester 100 %, cu 
întărituri Cordura® în jurul încheieturilor mâinii. 
Este concepută cu o serie de funcții de ajustare 
pentru a fi siguri că vă vine perfect. Fermoarele 
de ventilație și benzile reflectorizante vă ajută să 
vă simțiți mereu comod și în siguranță.  
Mărimi S–XXL.

582 33 14-xx 

PANTALONI DE PROTECȚIE, FUNCTIONAL
Confecționați din materiale de înaltă calitate, 
durabile, inclusiv întărituri din Cordura®. 
Concepuți să fie ușor de purtat pentru lucrări 
forestiere ușoare.  
Închiderile de înaltă calitate oferă un aspect 
plăcut, în timp ce fermoarele de ventilație, 
buzunarul pentru riglă, benzile reflectorizante și 
genunchii și gleznele cu întărire suplimentară 
garantează siguranța, productivitatea și confortul. 
Conform EN 381 Clasa 1 (20 m/s).  
Mărimi 46 – 62.

Talie, 595 00 08-xx 

Pantaloni de tâmplar, 596 30 45-xx 

PANTALONI DE PROTECȚIE, FUNCTIONAL CLASA 2
Oferă o protecție sporită împotriva 
motoferăstrăului, totuși sunt comod de purtat, 
pentru lucrări forestiere ușoare. Concepuți din 
materiale de înaltă calitate, inclusiv întărituri din 
Cordura®. Închiderile de înaltă calitate oferă un 
aspect plăcut, în timp ce fermoarele de ventilație, 
buzunarul pentru riglă, benzile reflectorizante  
și genunchii, gleznele și partea inferioară a 
gambei cu întărire suplimentară garantează 
siguranța, productivitatea și confortul. Conform  
EN 381 Clasa 2 (24 m/s). Mărimi 46-62.

595 00 10-xx 
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ECHIPAMENT DE PROTECȚIE  
PERFORMANT MARCA HUSQVARNA
Gama de echipamente Husqvarna Classic este perfectă pentru lucrări exterioare ocazionale. Croite 
după necesitățile dumneavoastră, aceasta oferă calitatea și fiabilitatea pe care le așteptați de la 
Husqvarna. Materialele de înaltă calitate și designul inteligent, fiabil, protecția aprobată și funcțiile 
de confort vă oferă încrederea de care aveți nevoie pentru a vă termina treaba.

CLASSIC Utilizare ocazională



121ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

PĂSTREAZĂ RĂCOAREA
Jacheta este prevăzută cu un fermoar pe toată 
lungimea părții din față și o parte deschisă pe zona 
omoplaților. Fermoarele de ventilație de pe partea 
din spate a fiecărui crac vă permit să reglați după 
preferință fluxul de aer. 

PROTEJAREA CĂPTUȘELII DE PROTECȚIE 
Căptușeala de protecție împotriva 
motoferăstrăului este acoperită complet, astfel 
încât rumegușul nu poate compromite 
performanța straturilor de fibre. 

BUZUNARE CU FERMOAR
Pentru a avea acces ușor la obiectele 
dumneavoastră, jacheta este prevăzută cu două 
buzunare frontale cu fermoar, precum și cu un 
buzunar la piept. 

ÎNTĂRIRE PENTRU DURABILITATE
Partea inferioară a căptușelii de protecție din 
interiorul pantalonilor este întărită pentru a feri 
de uzură protecția împotriva motoferăstrăului și 
pentru a-i conferi acesteia o durabilitate mai 
mare. 

DE CE ECHIPAMENT DE PROTECȚIE AM 
NEVOIE PENTRU A UTILIZA UN 
MOTOFERĂSTRĂU?
Nu utilizați niciodată un motoferăstrău fără a purta pantaloni de protecție 
pentru motoferăstrău, o cască cu vizieră și antifoane, ghete și mănuși cu 
protecție pentru motoferăstrău. Pe lângă nivelul minim de protecție evidențiate 
mai sus, Husqvarna recomandă de asemenea purtarea unei jachete forestiere 
cu vizibilitate ridicată. Informați întotdeauna pe cineva despre locul unde 
lucrați și ora la care preconizați că veți termina lucrul. Țineți la îndemână o 
trusă de prim ajutor și un echipament de comunicare, de exemplu un fluier sau 
un telefon mobil în cazul în care trebuie să cereți ajutor.

JACHETĂ FORESTIERĂ, CLASSIC
Design cu stil pentru sarcini ocazionale efectuate 
în exterior cum ar fi tăierea lemnelor de foc. 
Confecționată din țesătură de poliester / bumbac 
de înaltă calitate, cu aplicații portocalii cu 
vizibilitate ridicată și logo-uri reflectorizante, și 
prevăzută cu două buzunare frontale și două 
buzunare pe piept, această jachetă vă ajută să 
vă simțiți mereu comod și să fiți vizibil în timp ce 
lucrați. Mărimi S–XXL.

582 33 51-xx 

JACHETĂ DE PROTECȚIE CU VIZIBILITATE 
RIDICATĂ, CLASSIC
Design confortabil pentru lucrări ocazionale în 
pădure sau pe marginea drumului. Confecționată 
din țesătură de poliester / bumbac de înaltă 
calitate și prevăzută cu buzunar la piept. 
Vizibilitatea este testată conform standardului EN 
ISO 20471 Clasa 3 (cel mai înalt standard), prin 
urmare jacheta este complet aprobată pentru 
utilizare pe marginea drumului precum și în 
pădure. Mărimi S – XXXL.

596 30 46-xx 

PANTALONI DE PROTECȚIE, CLASSIC
Protecție fiabilă în folosul celor care utilizează 
ocazional motoferăstrăul pentru a tăia lemne de 
foc sau pentru a efectua alte lucrări în exterior. 
Confecționați din țesătură dură de poliester / 
bumbac. Căptușeala de protecție împotriva 
motoferăstrăului este întărită pe partea inferioară 
pentru a rezista uzurii și deteriorării provocate de 
bocanci. Conform EN 381 Clasa 1 (20 m/s).  
Mărimi 44 – 64.

Talie, 595 00 14-xx  
Disponibili și cu crac -5 cm (44-64)

Pantaloni de tâmplar, 596 30 48-xx 

SUPRAPANTALONI DE PROTECȚIE, CLASSIC
Fiind ușor de îmbrăcat și de dat jos, acești 
suprapantaloni oferă celor care utilizează 
ocazional motoferăstrăul protecția fiabilă și 
confortul pe care îl așteptați de la Husqvarna. 
Confecționați din țesătură dublă de poliester / 
bumbac cu fermoar pe toată lungimea părții din 
spate. Căptușeala de protecție împotriva 
motoferăstrăului este întărită în partea de jos 
pentru a rezista uzurii și deteriorării provocate de 
bocanci. Conform EN 381 Clasa 1 (20 m/s). O 
singură mărime.

595 00 16-01 

PANTALONI DE PROTECȚIE, CLASSIC ENTRY
Performanță fiabilă și accesibilă, pentru tăierea 
lemnelor de foc și alte lucrări ocazionale în 
exterior. Cele două buzunare frontale și 
fermoarele de ventilație de pe partea din spate a 
cracului de la pantalon asigură confort și 
comoditate la purtare. Protecție împotriva 
motoferăstrăului conform EN 381 Clasa 1.  
Mărimi 44 -58.

596 31 63-xx 
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JACHETĂ TECHNICAL PENTRU TĂIEREA ARBUȘTILOR ȘI 
UTILIZAREA MOTOUNELTEI
Jachetă concepută special pentru a lucra ore 
îndelungate cu un ham. Loc pentru căptușeală 
suplimentară pentru reducerea sarcinii exercitate pe 
umeri. Buzunarele sunt ușor de accesat în timpul purtării 
hamului. Întăriturile prevăzute pe zonele expuse sporesc 
rezistența și durata de exploatare. Fermoarele de 
ventilație de la subraț și platca de aerisire de pe spate vă 
asigură confortul termic. Mâneci pre-îndoite ergonomic. 
Mărimi S–XXL.

580 68 82-xx 

PANTALONI TECHNICAL PENTRU TĂIEREA ARBUȘTILOR ȘI 
UTILIZAREA MOTOUNELTEI
Pantaloni concepuți special pentru a lucra ore îndelungate cu 
motounealta pentru arbuști sau cu trimmerul. Loc pentru 
căptușeală suplimentară pentru relaxarea șoldurilor. Material 
impermeabil pe partea frontală și pe lateralul picioarelor, cu 
căptușeală suplimentară împotriva pietrișului. Țesătură 
tratată la suprafaţă pentru a face mai ușoară curățarea ierbii 
ude. Întăriturile prevăzute pe zonele expuse sporesc 
rezistența și durata de exploatare. Fermoarele de ventilație 
de pe partea din spate a cracului mențin temperatura la un 
nivel confortabil. Genunchi pre-îndoiți ergonomici.  
Mărimi 46 – 60.

580 68 81-xx 

SPECIAL CONCEPUTE PENTRU LUCRĂRI DE 
CURĂȚARE ȘI GRĂDINĂRIT
Purtarea unui ham în timp ce lucrați ore întregi cu o motounealtă pentru 
arbuști sau cu un trimmer, presupune ca îmbrăcămintea să fie croită special 
pentru a fi confortabilă și funcțională. Detaliile practice în locurile potrivite, 
precum căptușeala de protecție și buzunarele cu fermoar, sunt la fel de 
importante ca și căptușeala comodă și cusăturile, fermoarele pentru 
ventilație, și protecția de durată împotriva pietrișului împroșcat.

NOU NOU

VENTILAȚIE
Fermoare de aerisire la subraț,  
pentru o mai bună reglare a temperaturii.

MATERIAL DE PROTECȚIE
Materialul din partea frontală și laterală a cracului 
de la pantaloni este impermeabil și căptușit 
pentru a vă proteja împotriva obiectelor precum 
pietrișul împroșcat.

JACHETĂ TECHNICAL, DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE, 
PENTRU TĂIEREA ARBUȘTILOR 
 ȘI UTILIZAREA MOTOUNELTEI
Jachetă concepută special pentru a lucra ore 
îndelungate cu un ham. Vizibilitate sporită, 
conform EN 20471 Clasa 3. Loc pentru căptușeală 
suplimentară pentru reducerea sarcinii exercitate 
pe umeri. Buzunarele sunt ușor de accesat în 
timpul purtării hamului. Fermoarele de ventilație de 
la subraț și platca de aerisire de pe spate asigură 
menținerea temperaturii la un nivel confortabil. O 
nouă croială pentru braț și mâneci pre-îndoite care 
vă asigură o libertate de mișcare mare, alături de 
căptușeala din material elastic în 4 direcții.  
Mărimi S–XXL.

597 24 59-xx 

PANTALONI TECHNICAL, DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE, 
PENTRU TĂIEREA ARBUȘTILOR ȘI UTILIZAREA 
MOTOUNELTEI
Pantaloni concepuți special pentru a lucra ore îndelungate 
cu motounealta pentru arbuști sau cu trimmerul. 
Vizibilitate sporită, conform EN 20471 Clasa 2. Loc pentru 
căptușeală suplimentară pentru reducerea sarcinii 
exercitate pe șolduri. Material impermeabil pe partea 
frontală și pe lateralul picioarelor, cu căptușeală 
suplimentară împotriva pietrișului. Țesătură tratată la 
suprafaţă pentru a face mai ușoară curățarea ierbii ude. 
Întăriturile prevăzute pe zonele expuse sporesc 
rezistența și durata de exploatare. Fermoarele de 
ventilație de pe partea din spate a cracului mențin 
temperatura la un nivel confortabil. Genunchi pre-îndoiți 
ergonomici. Mărimi 46 -60.

597 24 62-xx 

MOBILITATE RIDICATĂ
Croială specială pentru braț, ergonomică  
mâneci pre-îndoite, și material elastic în 4 direcții 
pe spate care sporește libertatea de mișcare.

CĂPTUȘEALĂ PENTRU ȘOLDURI
Buzunar pentru căptușeală suplimentară care vă 
protejează șoldul și vă ajută să lucrați mai ușor.
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JACHETĂ DE PLOAIE
Fabricată din material elastic și etanș, cu îmbinări 
cusute și vulcanizate. Concepută cu platcă pe 
piept, spate și mâneci, pentru o aerisire 
corespunzătoare. Împletitură rezistentă sub 
platcă pentru un plus de protecție. Jacheta are un 
guler din catifea cu fixare velcro, mâneci extra 
lungi, spate prelungit și margine de protecție 
împotriva ploii. Buzunarul de pe piept și fermoarul 
lung din față sunt protejate corespunzător cu 
clapete cu capse. Mărimi S–XL.

523 07 92-xx 

PANTALONI DE PLOAIE
Pantaloni de ploaie fabricați din material elastic și 
etanș, cu îmbinări cusute și vulcanizate. Fermoar 
pe partea de jos a cracului, facilitând purtarea 
pantalonilor peste ghete. Acest model este 
prevăzut în partea de sus cu o căptușeală din 
plasă de 10 cm, pentru o bună ventilație și o talie 
elastică cu șnur de ajustare. Mărimi S–XL.

523 08 05-xx 

PROTECȚIE DE PLOAIE PENTRU SPATE, CU 
MÂNECI
Protecție dorsală cu spate extra lung, cu îmbinări 
cusute și vulcanizate, închidere ajustabilă cu 
capse în partea din față, mâneci extra lungi și un 
spate prelungit cu tiv pentru ploaie. O singură 
mărime.

505 63 16-10 

SUPRAPANTALONI PENTRU PLOAIE
Suprapantaloni proiectați pentru a fi atașați la o 
curea sau o centură pentru unelte. Prevăzuți cu 
închidere reglabilă cu nasturi, ce permite ajustarea 
la trei lungimi diferite. O singură mărime.

505 63 26-10 

JACHETĂ SOFTSHELL
Jachetă softshell, rezistentă la vânt și la apă, 
confecționată dintr-o membrană confortabilă și 
elastică cu un strat interior din lână moale. Ideală 
pentru diferite tipuri de vreme. Purtați-o direct pe 
piele sau peste altă îmbrăcăminte. Întărituri 
Cordura® la umeri, pe partea din spate a brațelor 
și pe laterale. Mânecile sunt pre-curbate pentru 
un confort sporit și libertate de mișcare. 
Componente reglabile la tiv și închideri cu cârlig 
și buclă la capătul brațelor. Patru buzunare cu 
fermoar în partea din față și două buzunare 
interioare. Mărimi S–XL.

577 25 30-xx 

LENJERIE CU UN SINGUR STRAT
Realizată din material de poliester tricotat 100%, 
țesut atât din poliester filat cât și din poliester 
texturat. Această calitate ajută materialul să 
absoarbă umezeala de pe piele în următorul strat 
textil, și asigură o bună aerisire și un confort 
sporit în activitatea dvs. Mărimi 46-58. 

Bluză de corp, 544 96 41-xx 

Pantaloni de corp, 544 96 42-xx 

VĂ ȚINE CALD ȘI USCAT TOT TIMPUL
Modelele confortabile, realizate din materiale ușoare, neabsorbante, rezistente la vânt și la apă, reprezintă 
calitățile de bază ale echipamentelor noastre testate îndelung, concepute să mențină căldura când lucrați în 
medii reci și geroase. Jacheta din lână sintetică este confecționată dintr-un material călduros și elastic, care o 
face deosebit de confortabilă.

DESIGN FUNCȚIONAL
Tot echipamentul de ploaie a fost 
conceput pentru a permite flexibilitate 
totală. Spatele mai lung al jachetelor vă 
permite să rămâneți uscat indiferent de 
sarcina pe care o executați.

IMPERMEABILITATE
Echipamentele de tip Softshell 
garantează zile de lucru uscate și 
flexibile.

JACHETĂ / VESTĂ DIN LÂNĂ SINTETICĂ
Îmbrăcăminte din lână sintetică, realizată din lână 
de poliester 100% cu elastic în 4 direcții, care 
absoarbe doar 6% din umiditate. Fermoare pe 
toată lungimea frontală, un buzunar la piept și 
două buzunare frontale. Mărimi S–XL

Jachetă, 577 25 65-xx 

Vestă, 577 25 66-xx 
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GHETE DIN CAUCIUC, FUNCTIONAL,  
CU PROTECȚIE LA MOTOFERĂSTRĂU
Ghete de protecție care vă mențin picioarele 
uscate, sigure și gata de lucru, zi după zi. Sunt 
prevăzute cu bombeu metalic, protecție anti 
motoferăstrău, protecție pentru gleznă, șanțuri pe 
călcâie și talpă anti-alunecare cu crampoane. 
Aceste ghete sunt realizate și testate în strânsă 
colaborare cu utilizatorii profesioniști. Conform EN 
17249:2013 clasa 2 (24 m/s). Mărimi 37 – 47.

573 95 58-xx 

BOCANCI DIN PIELE, TECHNICAL, PENTRU 
GRĂDINĂ
Piele rezistentă la apă, de înaltă calitate / plasă 
de nailon de înaltă calitate, destinată programelor 
prelungite de lucru în grădină sau pentru timp 
liber. Membrana Sympatex face ca ghetele să fie 
100% rezistente la apă. Partea din față a 
pantofului este prevăzută cu o protecție 
suplimentară din cauciuc. Șnur pentru strângere, 
la spate și pe limbă. Respectă EN ISO 
20345:2011. Mărimi 36 – 47.

575 35 47-xx 

GHETE DIN CAUCIUC, FUNCTIONAL,  
CU PROTECȚIE LA MOTOFERĂSTRĂU 
Ghete confortabile fabricate manual, cu protecție 
anti motoferăstrău, concepute pentru programe 
prelungite de lucru pe orice tip de vreme. Parte 
superioară întărită suplimentar, bombeu metalic și 
întăritură de jur împrejurul tălpii cu crampoane. 
Călcâiul întărit facilitează încălțarea și scoaterea 
ghetei. Conform EN 17249:2013 clasa 3  
(28 m/s). Mărimi 37 – 50.

573 95 59-xx 

GHETE DIN PIELE, GAMA CLASSIC,  
CU PROTECȚIE LA MOTOFERĂSTRĂU
Bocanci robuști, însă ușori și comozi, 
confecționați din piele, întărituri din microfibră 
și căptușeală de plasă din poliester. Acoperire 
de protecție pentru o durată de utilizare mai 
lungă. Părțile inferioare și zonele călcâiului, 
care sunt întărite, conferă o bună rezistență la 
uzură și o stabilitate bună pentru glezne și 
picioare. Branțurile detașabile se pot spăla. 
Conform EN 17249:2013 clasa 3 (20 m/s). 
Mărimi 39 – 47.

586 44 71-xx 

GHETE DIN PIELE, TECHNICAL, CU PROTECȚIE LA 
MOTOFERĂSTRĂU
Construcția atent concepută a călcâiului și o parte 
superioară stabilă cu căptușeală interioară moale 
pentru confort și o talpă pentru aderență excelentă 
în condiții de vreme rece. Confecționate din 
Sympatex, un material de înaltă calitate, 100% 
rezistent la apă și care lasă aerul să circule. Cu 
căptușeală de protecție suplimentară în jurul 
gleznei, călcâiului și părții superioare, plus un vârf 
metalic de protecție. Partea inferioară a ghetei 
este întărită cu cauciuc pentru un plus de 
protecție. Respectă prevederile EN 17249:2013, 
clasa 2 (24 m/s). Mărimi 36 – 48.

578 78 56-xx 

GAMA TECHNICAL -UTILIZARE ÎN REGIM PROFESIONAL

GAMA CLASSIC - UTILIZARE OCAZIONALĂ

ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE, 
PROIECTATĂ PENTRU CONFORT ȘI 
STABILITATE MAXIMĂ
Pentru a întruni cerințele specifice diferitelor lucrări exterioare, vă oferim o 
gamă variată de încălțăminte de protecție, cu design modern și materiale de 
înaltă clasă. Le-am cerut profesioniștilor care lucrează în păduri, parcuri și 
grădini să ne împărtășească așteptările lor - și am folosit aceste informații în 
cercetarea și dezvoltarea acestei linii de ghete.

BALSAM PENTRU PIELE
Păstrează pielea moale și confortabilă și creează o suprafață 
rezistentă la apă și murdărie. Conține lanolină, ceară de 
albine, vaselină și ulei de nurcă. 200 ml.

590 65 22-01 

NOU

SPRIJIN SOLID
Talpă stabilă cu aderență optimizată împiedică 
alunecarea în condiții de vreme rece.

PROIECTAT PENTRU LUCRU
Călcâi și interior moale pentru confort în timpul 
zilelor de lucru lungi.

GAMA FUNCTIONAL - UTILIZARE ÎN REGIM SEMIPROFESIONAL

PENTRU UTILIZĂRI ÎNDELUNGATE
Pielea respirabilă, impermeabilă și rezistentă la 
zgârieturi Perwanger® conferă ghetelor 
durabilitate și confort.

ADERENȚĂ EXCELENTĂ
Talpa Vibram® asigură o aderență excelentă - 
chiar și pe suprafețe alunecoase - ceea ce oferă 
un plus de siguranță. 

GHETE DIN PIELE, FUNCTIONAL,  
CU PROTECȚIE LA MOTOFERĂSTRĂU
Ghete din piele impermeabile și ușoare, cu o bună 
stabilitate, adecvate pentru utilizare intensivă. 
Față și spate întărite pentru o susținere mai bună, 
limbă frontală și partea superioară căptușite 
pentru confort. Membrana TE-POR păstrează 
picioarele uscate în timp ce talpa Vibram® 
asigură o bună aderență. Închidere simplă cu rolă 
pentru reglare rapidă. Echipate cu acoperire de 
protecție a degetelor pentru o siguranță sporită. 
Respectă EN ISO 17249:2013 clasa 2 (24 m/s). 
Mărimi 39 – 47.

595 08 73-xx 
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MĂNUȘI, CLASSIC LIGHT 
Mănuși confortabile, cu croială strâmtă. Palmă cu 
înveliș din piele de capră și dos cu țesătură de 
jerseu. Adecvate pentru numeroase tipuri de 
lucrări. Respectă EN ISO 388:2016.  
Mărimi 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx 

MĂNUȘI, TECHNICAL, CU PROTECȚIE LA 
MOTOFERĂSTRĂU
Scurte și cu croială strâmtă pentru o mai bună 
mobilitate. Palmă cu înveliș din piele de capră cu 
tricot interlock și spumă gri. Țesătură spandex 
laminată pe dos. Respectă prevederile EN 381-
7:1999 clasa 1 (20 m/s) și EN 388 2016.  
Mărimi 8, 9, 10.

579 38 10-xx 

MĂNUȘI, FUNCTIONAL, CU PROTECȚIE LA 
MOTOFERĂSTRĂU
Mănuși confortabile, cu palmă dublă cu înveliș din 
piele de capră, cu spumă și țesătură spandex pe 
dos și cu articulații ale degetelor din neopren și 
nailon. Respectă prevederile EN 381-7:1999 
clasa 0 (16 m/s) și EN 388 2016.  
Mărimi 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx 

MĂNUȘI, FUNCTIONAL
Mănuși confortabile pentru utilizare îndelungată. 
Realizate cu palmă dublă cu înveliș din piele de 
capră, cu spumă și țesătură spandex pe dos și cu 
articulații ale degetelor din neopren și nailon. 
Respectă EN ISO 388:2016.  
Mărimi 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx 

MĂNUȘI, FUNCTIONAL WINTER
Mănuși confortabile călduroase și impermeabile.  
Cu membrană Hipora cu respirabilitate ridicată și 
izolație Thinsulate cu căptușeală din lână 
sintetică. Respectă EN ISO 388:2016.  
Mărimi 8, 10, 12.

579 38 03-xx 

MĂNUȘI, CLASSIC
Mănuși rezistente, mărime universală. Palmă cu 
înveliș din piele de capră și dos cu țesătură 
spandex. Manșete cauciucate cu tiv de bumbac 
pentru o potrivire perfectă. Respectă EN ISO 
388:2016. O singură mărime.

579 37 99-10 

MĂNUȘI, TECHNICAL LIGHT
Strânse pe mână și confortabile, confecționate 
din piele de capră pe dos, cu velur periat extrem 
de moale. Țesătură spandex laminată pe dos, cu 
vipușcă reflectorizantă. Respectă EN ISO 
388:2016. Mărimi 8, 9, 10.

579 38 06-xx 

MĂNUȘI, TECHNICAL
Scurte și cu croială strâmtă pentru o mai bună 
mobilitate. Palmă cu înveliș din piele de capră cu 
tricot interlock și spumă gri. Țesătură spandex 
laminată pe dos. Respectă EN ISO 388:2016. 
Mărimi 9, 10, 12.

579 38 04-xx 

ȘOSETE HUSQVARNA
O șosetă interioară ce utilizează o acțiune 
capilară pentru a absorbi și îndepărta 
umezeala.  
Mărimi 37 – 46.

505 61 60-xx 

USCĂTOR PENTRU GHETE / PANTOFI
Uscare rapidă și facilă a tuturor tipurilor de 
încălțăminte, fără a face pielea rigidă sau 
fragilă. Cablu de 1,1 metri, 4 + 4 W/ 230 V. 
Omologat CE. 

544 96 40-01 

CRAMPOANE
Crampoane și chei pentru crampoane. 50 
buc.

587 25 81-01 

ȘIRETURI
Șireturi pentru ghetele din piele.

579 30 10-01. 

GAMA TECHNICAL -UTILIZARE ÎN REGIM PROFESIONAL

GAMA FUNCTIONAL - UTILIZARE ÎN REGIM SEMIPROFESIONAL

GAMA CLASSIC - UTILIZARE OCAZIONALĂ

MĂNUȘI CARE CORESPUND CERINȚELOR 
DUMNEAVOASTRĂ
Vă oferim ultimul model de mănuși concepute special pentru orice fel de muncă. Grădinar, 
muncitor forestier sau arboricultor? Dumneavoastră decideți ce vă trebuie pentru munca pe 
care o desfășurați. Gama noastră de mănuși satisface toate cerințele. 

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

ȘOSETE CLIMAYARN
Șosete confortabile din material Climayarn, cu 
efect de încălzire pe vreme rece și de 
prevenire a supraîncălzirii în condiții de 
vreme caldă. Mărimi 37-48. 

589 91 23-xx 

DESIGN CONFORTABIL
Mănușile sunt concepute cu un sistem comod de 
închidere cu scai, pentru o potrivire perfectă și 
sigură și sunt prevăzute cu cusături confortabile, 
care urmează conturul mâinii.

MATERIAL PREMIUM
Pielea de capră oferă o protecție eficientă 
împotriva umezelii, deoarece conține grăsime 
naturală, fiind astfel potrivită pentru lucrări 
solicitante.
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CAPUL, OCHII ȘI URECHILE DUMNEAVOASTRĂ 
MERITĂ UN SISTEM DE PROTECȚIE 
PROFESIONAL
Husqvarna a desfășurat cercetări extinse căutând modalități de a proteja cele mai 
vulnerabile părți ale corpului. În urma colaborării noastre strânse, de lungă durată 
cu utilizatorii profesioniști, am creat o combinație excelentă de echipamente 
ergonomice proiectate pentru protecția capului, ochilor și urechilor 
dumneavoastră. Și dacă doriți să ascultați muzică, puteți să optați pentru protecții 
ale urechilor prevăzute cu funcția integrată de redare.

CASCĂ FORESTIERĂ, FUNCTIONAL
Creată pentru utilizatorii forestieri care caută 
cea mai bună combinație între siguranță și 
ergonomie optimă pentru lucrările zilnice. 
Este prevăzută cu vizieră UltraVision cu o 
filtrare a luminii redusă cu doar 20% , 
asigurând o vedere mai clară, și un ham în  
6 puncte, pentru confort sporit și presiune 
scăzută. Căști antifonate cu design 
ergonomic optim ce facilitează o utilizare 
prelungită.

Portocaliu, 576 41 24-02 

Portocaliu fluorescent, 576 41 24-01 

CASCĂ FORESTIERĂ, CLASSIC
Cască complet echipată pentru lucrări forestiere 
mai ușoare sau pentru grădinărit. Cu un ham 
clasic în șase puncte din plastic și mecanism cu 
clichet pentru ajustare antialunecare. Adâncimea 
hamului este, de asemenea, reglabilă în trei pași, 
pentru a se potrivi utilizatorului. Protecțiile 
auditive sunt dezvoltate pentru o ergonomie 
optimă. Vizieră cu plasă metalică, ce asigură o 
protecție optimă și o vizibilitate bună.

Portocaliu, 580 75 43-01 

GAMA TECHNICAL -UTILIZARE ÎN REGIM PROFESIONAL

GAMA CLASSIC - UTILIZARE OCAZIONALĂGAMA FUNCTIONAL - UTILIZARE ÎN REGIM SEMIPROFESIONAL

CASCĂ FORESTIERĂ, TECHNICAL
O cască solidă, însă ușoară, cu design 
ergonomic - prevăzută cu o mulțime de soluții 
inteligente care reduc greutatea, permit o mai 
bună adaptare la fiecare persoană și asigură o 
temperatură mai bună la nivelul capului chiar și 
pe parcursul schimburilor lungi. De asemenea, 
oferă un câmp vizual mai bun și o canelură 
pentru lanternă frontală. 

Portocaliu fluorescent, 585 05 84-01 

Portocaliu fluorescent, cu X-COM R,  
595 08 43-01 

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

RĂCOROASE ȘI CONFORTABILE
Sistemul de aerisire de pe căștile noastre de 
protecție din gama Technical vă ajută să păstrați 
răcoarea și confortul la nivelul capului pe vreme 
călduroasă și când munciți din greu.

UȘOR DE REGLAT
Casca noastră de protecție Technical este 
echipată cu o rotiță de clichet manuală care 
permite utilizatorului să regleze rapid şi ușor 
măsura cu o singură mână.

CASCĂ DE ARBORICULTOR, TECHNICAL
Cască ușoară și bine ventilată, pentru 
arboricultori profesioniști. Reglarea 
echipamentului se face cu ajutorul a 
două roți care centrează capul în cască 
pentru echilibru și stabilitate optimă.

Portocaliu fluorescent,  
578 09 23-01 

VIZOR FĂRĂ OBTURATOR
Designul nostru unic asigură un câmp vizual liber  
atunci când ridicați vizorul.
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PROTECȚIE AUDITIVĂ
Protecție auditivă confortabilă, la care puteți regla presiunea  
cu 20%. Ideale pentru curățarea ierbii și tundere. Dotate cu un capac între 
vizieră și banda de prindere pe cap, pentru a împiedica pătrunderea ierbii și 
a ploii. Utilizați întotdeauna în combinație cu ochelarii de protecție. Pot fi 
echipate și cu un parasolar.

Cu vizieră Perspex, 505 66 53-48 

Cu vizieră cu plasă, 505 66 53-58 

PROTECȚIE AUDITIVĂ, PENTRU GRĂDINARI 
Un model mai simplu, cu bandă de prindere pe cap foarte largă, fără 
căptușeală, oferind o ajustare sigură, confortabilă și presiune redusă asupra 
capului. Disponibile și cu vizieră.

505 69 90-12 

Cu vizieră Perspex, 505 66 53-60 

OCHELARI DE PROTECȚIE X
Ochelari de protecție rezistenți la zgârieturi, 
prevăzuți cu rame extensibile și cu unghi reglabil. 
Lentilele cu nuanță galbenă oferă o vedere 
îmbunătățită în condiții de întuneric iar lentilele 
cu nuanță gri, cu protecție UV, oferă o vizibilitate 
îmbunătățită în condiții de soare puternic.

Transparent X, 544 96 37-01 

Soare X, 544 96 37-03 

Galben X, 544 96 37-02 

OCHELARI DE PROTECȚIE
Ochelari de protecție rezistenți la zgârieturi, 
prevăzuți cu rame fixe. Disponibili cu lentile 
transparente și lentile gri cu protecție UV.

Transparent, 544 96 38-01

Soare, 544 96 38-02 

OCHELARI DE PROTECȚIE
Dezvoltați pentru persoanele care poartă ochelari 
de vedere, prevăzuți cu lentile anti-ceață și 
interior moale pentru un confort sporit. 
Protejează împotriva impactului, prafului și a 
diverselor particule aeropurtate.

544 96 39-01 

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

PROTECȚII AUDITIVE INCLUSE ÎN CASCĂ
Dezvoltate pentru ergonomie optimă și utilizare 
prelungită. Echipate cu inserție unică din 
poliuretan, oferind spațiu maxim pentru ureche.  
Cea mai bună alegere în materie de confort și 
preferințe individuale.

H200 și Alveo, 505 66 53-25 

H300, 587 44 24-01 

PROTECȚIE AUDITIVĂ CU SUPORT PENTRU CAP
Căști antifonice la care puteți regla presiunea cu 
20%. Echipată cu căptușeală moale, ușoară, 
aplicată pe banda pentru prindere pe cap. 
Protecțiile auditive sunt dezvoltate pentru o 
ergonomie optimă.

505 66 53-04 

PROTECȚIE AUDITIVĂ CU RADIO FM
Căști prevăzute cu semnal radio FM, calitate 
sonoră îmbunătățită și o prindere special 
concepută, care exercită mai puțină presiune pe 
cap și urechi. Căștile antifonice sunt construite 
special să respecte forma capului, pentru o 
potrivire perfectă. Echipate cu o intrare audio  
3,5 mm (AUX) pentru mp3, și cu frecvență radio 
de comunicare.

Bandă de cap, 578 27 49-03 

Pe cască, 578 27 49-04 

PROTECȚIE AUDITIVĂ CU BLUETOOTH®
Modelul Husqvarna X-COM R cu Bluetooth® vă 
permite să primiți și să efectuați apeluri 
telefonice, să vă conectați la stații radio externe 
sau să ascultați muzică la alegere, direct prin 
intermediul protecției dvs. auditive. Buton mare 
pentru vorbire, pentru o utilizare ușoară, și 
antenă radio FM internă. Microfonul cu amplificare 
ilustrat în imagine se vinde separat, ca accesoriu.)

Bandă de cap, 595 08 40-01 

Pe cască, 595 08 42-01 

Microfon cu amplificare 596 48 95-01  

KIT DE IGIENĂ
Kit complet de schimb pentru cele două căști. 
Include antifoane absorbante cu dopuri de urechi.

Pasiv, 505 66 53-26 

Pentru radio FM, 578 40 23-01 

Pentru X-COM, 596 48 94-01 

VIZIERĂ CU PLASĂ, METAL
Se potrivește la toate căștile și protecțiile 
auditive.

505 66 53-21 

VIZIERĂ CU PLASĂ, NAILON
Se potrivește la toate căștile și protecțiile 
auditive.

505 66 53-19 

VIZIERĂ PERSPEX
Se potrivește la toate căștile și protecțiile 
noastre auditive.

505 66 53-43 

VIZIERĂ ULTRAVISION

Diminuarea luminii este de doar 20% pe  
toată suprafața căptușelii de plasă. Plasa are 
calități bune de rezistență la apă. Rezistență 
crescută la deformare permanentă.

574 61 35-01 

VIZIERĂ ANTI-CEAȚĂ
Vizieră din policarbonat, rezistentă la 
zgârieturi, cu tratament anti-ceață pe interior. 
Se potrivește la toate căștile și protecțiile 
noastre auditive. 

505 66 53-63 

VIZIERĂ PENTRU CASCA FORESTIERĂ DE 
PROTECȚIE, TECHNICAL
Vizieră marcată cu transparență ușor redusă și 
design îmbunătățit, care acoperă fața asigurând 
protecție îmbunătățită din toate direcțiile. 

586 40 96-01 

NOU
Vizor cu plasă mai densă și mai robustă.  
Protejează împotriva prafului fin de rumeguș 

597 68 17-01 
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HAINELE ȘI FELUL 
DUMNEAVOASTRĂ DE A FI
Chiar și atunci când nu efectuați lucrări dificile, puteți să arătați lumii cine sunteți.  
Seria Husqvarna Xplorer este concepută special pentru aceasta. Această gamă de haine 
și accesorii vă vor ajuta să vă simțiți confortabil și să exprimați încrederea specifică unui 
profesionist, chiar și în timpul liber.

ACCESORII XPLORER

LUAȚI CU VOI ÎN NECUNOSCUT 
LUCRURILE INDISPENSABILE
Pentru fiecare sarcină sau călătorie există o serie de obiecte 
indispensabile, concepute să sporească nivelul de confort personal. De 
exemplu, recipientele pentru alimente Husqvarna Xplorer și cănile 
termoizolante fabricate din oțel inoxidabil rezistent la impact. Acestea sunt 
realizate cu pereți dubli de izolare care păstrează băutura caldă timp de 
șase ore și rece până la 24 de ore. Garniturile din silicon păstrează 
prospețimea mâncării și finisajul galvanizat asigură că recipientele nu 
afectează și nu absorb aromele acesteia.
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HAINELE ȘI FELUL 
DUMNEAVOASTRĂ DE A FI

RECIPIENT PENTRU ALIMENTE, CU LINGURĂ, IZOLAT
Umpleți-vă repede cu energie și serviți prânzul din acest 
recipient comod. Echipat cu lingură pliabilă în capac. Capacul 
rămâne închis fără scurgeri iar deschiderea largă permite 
utilizarea, umplerea și curățarea ușoară a termosului.

0,6 litri, 597 41 78-01 

TERMOS, IZOLAT
Luați cu dvs. băutura favorită când mergeți în locurile preferate în 
acest termos din oțel inoxidabil izolat și rezistent la impact.

0,75 litri, 597 41 79-01 

NOU NOU NOU

STICLĂ DE APĂ, IZOLATĂ
Asigurați-vă că sunteți mereu bine hidratat și evitați să cărați 
recipiente din plastic de unică folosință inutile. Această sticlă din 
oțel inoxidabil este prevăzută cu un capac întărit, etanș, cu bretea 
pentru atașarea facilă a sticlei la carabinieră sau rucsac.

0,5 litri, 597 41 81-01 



NOU
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HUSQVARNA XPLORER

HAINE DE CALITATE  
PENTRU MOMENTE DE 
CALITATE
Simțiți-vă confortabil și când vă terminați munca și fiți pregătit pentru tot ceea ce vă poate 

oferi prețiosul dvs. timp liber. Cu colecția de îmbrăcăminte pentru timp liber din gama 

Husqvarna Xplorer, veți fi pregătit pentru cele mai frumoase experiențe în aer liber, fără 

compromisuri legate de confort, croială sau stil. Hainele și echipamentele sunt realizate din 

materiale de înaltă calitate și sunt adaptate unei vieți pline de momente frumoase petrecute 

în natură.

GEANTĂ CU ROTILE, 90L
Geantă cu rotile, cu capacitate de 90 litri, perfectă 
pentru transportul tuturor articolelor necesare. 
Fermoarul în formă de U prevăzut la partea de sus 
ușurează împachetarea și organizarea lucrurilor, în 
timp ce lateralele și baza cu întăritură fac ca geanta 
să stea dreaptă fără sprijin. Pentru un plus de confort, 
sunt incluși saci de organizare, precum și un buzunar 
transparent pentru recunoaștere ușoară.

593 25 81-01 RUCSAC, 30L
Rucsac confortabil, de înaltă calitate, pentru toate 
anotimpurile, realizat din material rezistent TPU / 
material rezistent la rupere, care menține interiorul 
uscat și facilitează curățarea acestuia. Include 
compartimente mari pentru articole precum laptopul 
dumneavoastră, sticla de apă și termosul, și bandă de 
etanșare a fermoarelor care poate fi închisă pentru a 
proteja interiorul de pătrunderea apei.

593 25 82-01 

JACHETĂ DIN LÂNĂ SINTETICĂ
Jacheta noastră din lână sintetică este un 
partener confortabil în toate anotimpurile. În 
zilele reci de primăvară sau toamnă timpurie, 
aceasta devine un strat intermediar excelent sau 
o jachetă confortabilă de exterior. Jacheta este 
disponibilă în măsuri individuale pentru dame și 
bărbați și puteți găsi haina care vi se potrivește 
perfect.

Dame, gri oțel, XS–L, 593 25 22-xx   
Bărbați, gri granit, S-XXL, 593 25 23-xx 

TRICOU CU IMPRIMEU DE CAMUFLAJ
Acest tricou cu mânecă scurtă este disponibil în 
mărimi unisex, pe gri cu model de camuflaj de 
pădure. Tricoul este ideal pentru a fi purtat sub un 
pulover pentru un plus de căldură, sau individual, 
atunci când vremea este mai caldă.  
Mărimi XS–XXL.

593 25 24-XX 

PANTALONI
Pantaloni confortabili și rezistenți, pentru activități 
exterioare, cu material elastic în 4 direcții pe genunchi 
și spate, material cu întăritură în zonele expuse și 
genunchi pre-îndoiți pentru un plus de confort și 
mobilitate. Talia și lungimea sunt ușor reglabile  
pentru o potrivire excelentă. 

Dame, gri cărbune/mov roșiatic, XS–L, 
597 43 08-x 

Bărbați, gri cărbune/verde pădure, S–XXL, 
597 41 85-xx  
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GEANTĂ, 70 litri
O geantă rezistentă, cu capacitate de 70 litri, 
confecționată din materiale dure și cu funcții 
inteligente, pentru toate scopurile. Materialul 
exterior - pânză impermeabilă - menține interiorul 
uscat și ușor de curățat. Buzunarul interior din plasă 
facilitează organizarea, pentru un confort sporit, sunt 
incluse bretele de umăr și doi saci suplimentari pentru 
organizare.

593 25 83-01 

VESTĂ DIN LÂNĂ SINTETICĂ
Stați la cald și în același timp păstrați-vă mâinile libere. Această 
vestă din lână sintetică este ideală pentru numeroase activități 
în aer liber, cum ar fi tăierea lemnelor de foc sau grădinărit. 
Materialul din lână tricotată este confortabil și moale, iar vesta 
este disponibilă în mărimi individuale pentru bărbați și dame, 
pentru o potrivire perfectă.

Dame, gri oțel, XS–L, 593 25 43-xx 

Bărbați, gri granit, S–XXL, 593 25 44-xx 

TRICOU MODEL DE CAMUFLAJ SCOARȚĂ DE COPAC 
Acest tricou cu mânecă lungă este alegerea perfectă 
pentru condiții meteorologice imprevizibile, când 
purtarea mai multor straturi de îmbrăcăminte este 
esențială. Tricoul este disponibil în mărimi unisex, pe 
verde închis cu logo-ul coroanei Husqvarna imprimat cu 
model de camuflaj scoarță de copac. Excelent pentru 
sarcini zilnice. Mărimi XS–XXL.

593 25 31-xx 

BANDANĂ TUBULARĂ
Bandana tubulară este creată special pentru 
un plus de căldură și pentru protecție împotriva 
vântului atunci când efectuați lucrări mai ușoare 
în pădure, sau pentru zile mai reci și mai vântoase. 
Bandana tubulară este disponibilă pe portocaliu 
cu imprimeu cu model de camuflaj scoarță de 
copac cu logo-ul Husqvarna.

593 25 76-01 

CĂCIULĂ PIONEER SAW
Această căciulă este disponibilă pe negru cu un model 
imprimat care ilustrează schema unui motoferăstrău 
de primă generație. Realizată din material Coolmax, cu 
ventilație excelentă. 

593 25 37-01 

JACHETĂ SHELL
O jachetă shell cu ventilare eficientă și rezistență la 
apă, cu impermeabilitate de 10 000 mm coloană de 
apă, din material flexibil, elastic în 4 direcții, care vă 
conferă cel mai ridicat nivel de confort. Prevăzută 
cu cusături vulcanizate și funcții inteligente, precum 
buzunarul căptușit pentru telefonul mobil, fante de 
ventilare la axile pentru flux de aer reglabil, și velcro pe 
manșetele mânecilor pentru ajustare pe încheieturi.

Dame, mov roșiatic, XS–L, 593 25 04-xx   

Bărbați, verde pădure, S–XXL, 593 25 05-xx  

ȘAPCĂ
Pe vreme bună sau rea, șapca Husqvarna a fost 
întotdeauna un articol preferat. Această colecție oferă 
trei modele de șepci: o șapcă de colecție portocalie, cu 
închidere reglabilă cu scai, cu imaginea unui motoferăstrău 
de primă generație, o șapcă din pânză, de culoare gri 
granit, cu bandă ajustabilă din piele, și o șapcă de colecție 
cu model de camuflaj scoarță de copac, cu cozoroc 
portocaliu și bandă ajustabilă din piele. Toate șepcile sunt 
complet ajustabile la dimensiunea corespunzătoare.

Imprimeu motoferăstrău de primă generație, portocaliu,  
593 25 39-01   
Granit cu petic din piele, gri granit,  
593 25 40-01  
Model de camuflaj scoarță de copac, verde pădure,  
594 72 97-01 

HANORAC CU GLUGA
Conceput pentru confort și potrivire perfectă, adecvat 
ca strat suplimentar sau ca jachetă exterioară. Acest 
hanorac unisex este realizat din materiale confortabile 
iar gama de culori verde lichen vă va face să vă simțiți 
una cu natura. Mărimi XS–XXL.

597 93 12-xx 

CĂCIULĂ DE IARNĂ
Căciulă de iarnă cu croială clasică, elegantă, tricotată 
din lână Merino 30%. Atunci când zilele reci vă fac să 
doriți mai multă căldură, această căciulă vă aduce 
confortul dorit. Fabricată în Suedia, din lână Merino 
trasabilă.

Gri granit, 593 25 38-01 
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MAI SIMPLU 
CA NICIODATĂ

HUSQVARNA CARE™

Cumpărarea unui utilaj Husqvarna înseamnă să achiziționați un întreg 
sistem de suport sub aspectul calității și fiabilității. O componentă esențială 
a experienței este aceea de a fi siguri că produsul dvs. va primi cea mai 
bună îngrijire posibilă, și că se folosesc piesele de schimb originale și 
componentele corecte.
Prin serviciul Husqvarna Care™ vă oferim o serie de pachete de service, 
garanții și truse adaptate special pentru întreținere și îngrijire. Grație rețelei 
noastre dedicate de dealer-i autorizați, veți avea acces la posibilități de 
întreținere și depanare efectuate de experți.
Husqvarna Care™ a fost dezvoltat pentru a vă oferi siguranță și să vă 
bucurați fără griji de utilajele deținute. 

Pentru mai multe informații despre aplicarea serviciului 
Husqvarna Care™ pe piața dvs., vizitați, www.husqvarna.com

SERVICIUL POST-VÂNZARE HUSQVARNA
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GARANȚIE EXTINSĂ  
PENTRU AUTOMOWER® 

CINCI ANI 
Extindeți sentimentul de securitate adăugând Garanția 
Extinsă pentru mașina dvs. robotizată de tuns gazonul, 
Automower®. Atunci când achiziționați un utilaj, garanția 
obișnuită este de doi ani. Grație ofertei Husqvarna Care™, 
puteți prelungi cu ușurință această perioadă cu încă trei 
ani, beneficiind în total de  
cinci ani de garanție.

PIESE ORIGINALE HUSQVARNA 

PIESE DE SCHIMB ORIGINALE 
PENTRU O PERFORMANȚĂ OPTIMĂ 
Piesele originale Husqvarna asigură menținerea în timp a 
performanței și potențialului maxim pentru utilajul dvs. 
Husqvarna. Acestea sunt fabricate la comandă pentru a 
răspunde acelorași cerințe ca și cele montate din fabrică 
pe produsul original. Întreținerea și depanarea periodice, 
folosind Piesele Originale Husqvarna potrivite produsului, 
reprezintă cel mai bun mod de a asigura o funcționare 
continuă, durată de exploatare prelungită, dar și o 
experiență Husqvarna sigură și lină.

DEALER-I HUSQVARNA 

CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ 
Husqvarna se bazează pe o rețea globală de dealer-i 
autorizați iar dealer-ul dvs. local Husqvarna este 
întotdeauna gata să vă ajute cu utilajele dvs. profesionale 
pentru cerințele specifice aplicației dvs. precum și cu 
recomandări de întreținere și asistență de depanare. 
Dacă nu ați localizat încă dealer-ul dvs. Husqvarna, 
folosiți localizatorul de pe pagina de internet 
www.husqvarna.ro

SERVICIUL POST-VÂNZARE HUSQVARNA
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TIMP DE ÎNCĂRCARE PENTRU DIFERITE 
BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

CICLURI DE 
ÎNCĂRCARE

QC500 QC330 QC250 QC80 / QC80F

NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min — — — —

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min — — — —

 
BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 1h 5 min 1 h 30 min 4 h 4 h 20 min

  

BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 35 min 55 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min

BLi30 600 30 min 50 min 45 min 1 h 5min 50 min 1 h 10 min 3 h 15 min 3 h 35 min

BLi20 600 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min

 Cea mai bună opțiune

CÂT VA ȚINE  
BATERIA?
Timpul de lucru disponibil cu o baterie complet încărcată depinde de trei variabile: 
capacitatea bateriei, ce utilaj este utilizat și dacă efectuați o tundere/curățare ușoară sau 
grea. Acest tabel prezintă estimativ autonomia la care vă puteți aștepta de la utilajul 
dumneavoastră Husqvarna pe baterii în diferite condiții de lucru.
Timpul de încărcare al unei baterii descărcate complet depinde de capacitatea bateriei și de 
încărcătorul utilizat. În multe cazuri, timpul de încărcare va fi mai scurt decât timpul de lucru. 
Aceasta înseamnă că, având la dispoziție două baterii, puteți lucra fără întrerupere - în timp 
ce o baterie alimentează utilajul, cealaltă se încarcă.

DURATA DE ÎNCĂRCARE A UTILAJELOR DIN SERIA ALIMENTATĂ DE LA BATERIE
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TIMP DE ÎNCĂRCARE PENTRU DIFERITE 
BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

CICLURI DE 
ÎNCĂRCARE

QC500 QC330 QC250 QC80 / QC80F

NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min — — — —

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min — — — —

 
BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 1h 5 min 1 h 30 min 4 h 4 h 20 min

  

BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 35 min 55 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min

BLi30 600 30 min 50 min 45 min 1 h 5min 50 min 1 h 10 min 3 h 15 min 3 h 35 min

BLi20 600 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min

 Cea mai bună opțiune

DURATA DE ÎNCĂRCARE A UTILAJELOR DIN SERIA ALIMENTATĂ DE LA BATERIE
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TIMPUL DE LUCRU LA O SINGURĂ 
ÎNCĂRCARE

APLICAŢII DENUMIRE 
UTILAJ

BATERII

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi30 BLi20 Bli10

MOTOFERĂSTRAIE

Elagaj 535i XP®
7 h 30 min 3 h 45 min

2 h 15 min 1 h 15 min 40 min
1 h 50 min

1 h 30 min
T535i XP®

340i — —

330i 8 h 15 min 4 h 15 min

120i 3 h 1 h 30 min — 45 min — 35 min —

Elagajul copacilor 535i XP®

13 h 6 h 30 min  4 h 2 h 15 min 1 h 3 h 10 min 1 h 45 min 50 min

T535i XP®

Tâmplărie 535i XP®
18 h 45 min 9 h 15 min

5 h 30 min 3 h 1 h 30 min 4 h 30 min 2 h 30 min 1 h 10 min
T535i XP®

340i — —

330i 20 h 30 min 10 h 15 min

Tăierea buștenilor 535i XP®
3 h 15 min 1 h 45 min

1 h 35 min 15 min 50 min 25 min 10 minT535i XP®

330i 4 h 2 h

MAȘINI DE SECȚIONAT MATERIALE DURE

Tăiere, beton  
dale de grădină, 40 mm

K 535i

— —

40 buc 20 buc

— — — —
Tăiere, țigle de acoperiș K 535i 165 buc 85 buc

Tăiere, granit, 70 mm K 535i 10 buc 6 buc

Tăiere, plăci de pardoseală, 7 
mm

K 535i 240 buc 140 buc

MOTOFERĂSTRAIE PENTRU ELAGAJ

Elagaj 530iPT5

11 h 30 min 5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 50 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min530iP4

115iPT4

MOTOUNELTE PENTRU CURĂȚĂRI FORESTIERE

Curățări  
530iPX 8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 2 h 1 h 30 min

MOTOUNELTE PENTRU ARBUȘTI

Curățări
535iFR 3 h 20 min 1 h 35 min 1 h 30 min — 45 min 20 min —

Tăiere iarbă dură 535iRXT

2 h 25 min 1 h 5 min 45 min 25 min — 35 min 15 min —535iRX

535iFR

Tăiere iarbă dură 535iRXT

1 h 50 min 50 min 30 min 15 min — 20 min 10 min —535iRX

535iFR

MOTOUNELTE

Tăiere iarbă dură 520iRX
4 h 15 min 2 h 1 h 15 min 40 min 20 min 60 min 30 min 15 min

520iLX

325iLK 2 h 50 min 1 h 20 min 50 min 30 min 15 min 40 min 20 min 10 min

315iC 3 h 45 min 1 h 45 min 1 h 35 min 20 min 50 min 30 min 15 min

Tăiere iarbă ușoară 520iRX
8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 15 min 1 h 20 min 40 min 1 h 50 min 1 h 30 min

520iLX

325iLK 5 h 40 min 2 h 50 min 1 h 40 min 50 min 30 min 1 h 15 min 45 min 20 min

315iC 6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 1 h 25 min 50 min 25 min

115iL 5 h 30 min 3 h — 1 h 15 min 40 min — 1 h 30 min
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APLICAŢII DENUMIRE 
UTILAJ

BATERII

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi30 BLi20 Bli10

MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU

Tăiere intensivă 520iHT4 N /A N /A N /A N /A N /A

1 h 20 min

N /A N /A

520iHE3

6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min520iHD70

520iHD60

Tundere ușoară 520iHT4 N /A N /A N /A N /A N /A

3 h

N /A N /A

520iHE3

12 h 30 min 6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 1 h 1 h 30 min 50 min520iHD70

520iHD60

115iHD45 7 h 30 min 4 h — 2 h 1 h 1 h 30 min 45 min

REFULATOARE

Refulare intensă 550iBTX* 1 h 30 min
— — — — — —

340iBT* N /A N /A

530iBX**

1 h 45 min 45 min 35 min 15 min 10 min 30 min 15 min 5 min525iB

320iB Mark II

120iB

Refulare ușoară 550iBTX* 1 h 45 min 50 min
— — — — — —

340iBT* N /A N /A

530iBX**

3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 15 min 50 min 30 min 15 min525iB

320iB Mark II

120iB

MAȘINI DE TUNS GAZON

Tundere LC 551iV*** 1 h 35 min 50 min 30 min 15 min

—

—

—

—

LB 548i*** 2 h 20 min 1 h 15 min 45 min 25 min

LC 353iVX/ 
LC 353iV

— —

35 min
20 min 15 min

LC 347iVX/ 
LC 347iV

40 min

LC 247iX/  
LC 247i

45 min 25 min 20 min

LC 141iV 1 h 30 min 25 min

LC 141i 1 h 5 min 35 min 25 min 30 min 20 min

LB 146i 1 h 30 min — 25 min —

SCARIFICATOARE

Scarificare

S138i — — 1 h 30 min — — 25 min —

N  /A = Valori indisponibile la data tipăririi. Durata de funcționare indicată reprezintă timpul maxim și corespunde timpului de lucru cu ajutorul funcției savE™: timpul efectiv de lucru, întreținerea de bază și deplasarea / cățărarea necesară pentru 
operațiile generale.  
Liniile directoare date sunt doar cu scop de indicare și nu sunt întotdeauna repetabile de la o setare la alta. 
*Necesită baterie de tip rucsac BLi.  **Necesită baterie de tip rucsac / curea de baterii FLEXI. ***Necesită suport și adaptor pentru utilizare cu bateriile de tip rucsac Baterie recomandată
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