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Cercetarea, inovația și peluzele luxuriante și verzi au făcut ca Husqvarna 
să devină liderul mondial în domeniul tunderii robotizate a peluzelor. 
În 2020, când Automower® sărbătorește 25 de ani, suntem mândri că 
peste un milion de proprietari de locuințe din întreaga lume au încredere 
în noi să le menținem peluzele într-o stare perfectă.

Proiectat pentru funcționalitate și durabilitate, Automower® lucrează 
silențios, eficient și autonom, pentru a vă oferi un finisaj mai bun 
decât orice altă mașină de tuns gazonul. Își face treaba zi și noapte, 
indiferent de vreme, pentru a vă permite să vă concentrați pe sarcini 
mai importante și mai amuzante și să vă bucurați de o peluză frumoasă, 
tunsă perfect.

Husqvarna Automower® reprezintă o îmbunătățire a activităților dvs. 
zilnice, pe care nu o veți regreta niciodată.

AI ÎNCREDERE 
ÎN NOI
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FUNCȚIONEAZĂ  
PE TIMP DE PLOAIE

Automower® va tăia iarba în majoritatea 
tipurilor de vreme şi rezistă la condiţii 
de umezeală. Părțile sale vitale sunt 

protejate în siguranță de ploaie, precum și 
de praf și de resturi de iarbă.

GESTIONEAZĂ  
SPAȚIILE ÎNGUSTE

Husqvarna Automower® detectează 
trecerile și își găsește drum chiar și prin 

cele mai înguste spații.

ACOPERĂ TOATE ZONELE
Cablul de ghidare vă asigură deplasarea 

mașinii Automower® în zone de lucru 
îndepărtate. Acesta îl ajută să găsească 

cel mai scurt drum înapoi la stația de 
încărcare, economisind energie și evitând 

urmele vizibile.
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SE REÎNCARCĂ AUTOMAT
Automower® își găsește automat drumul 

înapoi până la stația de încărcare. 
Se încarcă timp de aproximativ 

60 de minute, apoi reia tunderea 
gazonului – toate acestea fără niciun 

efort din partea dvs.

FĂRĂ ZGOMOT
Veți fi surprins cât de repede veți uita de 

robotul Husqvarna Automower®. Aproape că 
nu-l veți observa în timp ce se deplasează 

în grădina dvs., îndeplinindu-și sarcina rapid, 
silențios și eficient. 

GESTIONEAZĂ 
 PANTE ABRUPTE

Grație designului optimizat și a 
comportamentului inteligent, Husqvarna 
Automower® 435X AWD se poate deplasa 
pe pante de până la 70% sau 35°, în timp 

ce celelalte modele pot aborda cu ușurință 
înclinații de până la 45%.

Cu Husqvarna Automower®, veți câștiga ore întregi de timp liber în fiecare 
an. În loc să tundeți gazonul, vă puteți petrece mai mult timp cu familia și 
prietenii și puteți face activități și proiecte mult mai plăcute. Și în tot acest 
timp puteți sta liniștit, când știți că peluza dvs. este păstrată în permanență 
într-o formă perfectă de către mașina dvs. robotizată de tuns gazonul. 
Silențios și fără efort, pe ploaie sau pe o vreme însorită.

Fiecare grădină este unică – inclusiv a dvs. De aceea, numeroasele 
modele diferite din extinsa gamă Automower® acoperă totul de la mici 
grădini urbane, până la zone dificile, de până la 5.000 m². O caracteristică 
distinctivă a Husqvarna Automower® este faptul că asigură o acoperire 
completă a peluzelor complexe cu zone îndepărtate și spații înguste.
Pantele dificile și terenul accidentat sunt abordate cu roți mari, un centru 
de greutate aproape de sol și un echilibru optimizat. Dacă aveți o grădină 
cu provocări extreme, modelul nostru cu tracțiune integrală poate aborda 
pante cu o înclinație impresionantă de până la 70%.

MAȘINI ROBOTIZATE 
DE TUNS GAZONUL 
PENTRU FIECARE 
GRĂDINĂ
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O ALEGERE 
INTELIGENTĂ  

NAVIGARE ASISTATĂ DE GPS
Un sistem GPS integrat creează o hartă a 
grădinii, care include locația de instalare 

a gardului și a cablurilor de ghidare. 
Husqvarna Automower® își va aminti apoi 

ce părți ale grădinii a acoperit și își va 
ajusta în mod corespunzător modelul 
de tundere. Acest lucru va asigura o 

acoperire optimă a peluzei și un rezultat 
excelent al tăierii.

TEMPORIZATOR METEO
Adaptează timpul dedicat tunderii, astfel 

încât Automower® lucrează mai mult în 
perioadele cu creștere intensă a ierbii și 
mai puțin în perioadele însorite, uscate.

TĂIERE ÎN SPIRALĂ
Atunci când intră într-o zonă cu iarbă 

mai mare decât media, Automower® va 
lucra într-un model în spirală sistematic și 
concentrat, pentru a egaliza diferențele. 

DETECTAREA  
OBIECTELOR LA DISTANȚĂ

Automower® 450X și 435X AWD folosesc 
tehnologie cu ultrasunete pentru a 

detecta obiectele de pe traseul de tăiere. 
Mașina de tuns gazonul încetinește, 

se lovește ușor de obiect, se întoarce și își 
continuă treaba. 

GESTIONARE  
AUTOMATĂ A PASAJELOR

Toate modelele Automower® pot gestiona 
pasaje înguste, de până la 60 cm. 
Gestionarea automată a pasajelor 

face ca instalarea să fie mai ușoară și 
minimizează urmele de trecere.

Toate caracteristicile Automower® au fost proiectate cu grijă pentru a 
fi cât mai inteligente și prietenoase posibil cu utilizatorul. Fidel tradiției 
Husqvarna, Automower® profită de tehnologia de ultimă oră, oferind în 
același timp fiabilitatea remarcabilă a ingineriei suedeze.

Navigația asistată de GPS și senzorii integrați îi ajustează funcționarea 
în funcție de factori precum creșterea ierbii, condițiile meteorologice 
și zonele dificile. Indiferent cât de complexă este grădina dvs., toată 
peluza va avea întotdeauna un aspect sănătos și bine întreținut.
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10 ANI  
DE CONECTIVITATE  

GRATUITĂ  
INCLUSĂ*

PREGĂTITE PENTRU CASA DVS. 
INTELIGENTĂ
Cu Automower® Connect, mașina dvs. robotizată de 
tuns gazonul este gata să devină parte din casa dvs. 
inteligentă. O puteți controla prin comandă vocală 
cu Amazon Alexa sau Google Home și o puteți 
folosi în appleturi IFTTT. Poate doriți să o 
parcați când vin copiii de la școală sau 
să o sincronizați perfect cu vremea 
de afară?

ADĂUGAȚI DOAR APĂ
Acum puteți avea o relație și mai inteligentă cu grădina 
dvs., prin conectarea Automower®-ului la sistemul inteligent 
de înaltă performanță Gardena®. Automower® vă menține 
gazonul perfect tuns și sănătos, iar sistemul inteligent 
Gardena® – care măsoară umiditatea solului, temperatura 
exterioară și intensitatea luminii și apoi programează 
irigarea corespunzător – vă asigură un gazon verde și 
proaspăt. Sistemul inteligent Gardena® funcționează cu 
utilajele echipate cu Automower® Connect.

AUTOMOWER® CONNECT 
Grație urmăririi prin GPS și conectivității complete, vă puteți 
urmări Automower®-ul și îi puteți actualiza setările de 
oriunde ați fi. Automower® Connect este disponibil pentru 
toate modelele X-Line. Pentru modelele Automower® 
dotate cu Connect@Home (conexiune Bluetooth®), kit-ul 
Automower® Connect este disponibil ca accesoriu.

*  Serviciul inclus Automower® Connect se aplică numai dacă în zona de 
funcționare există un sub-furnizor terț disponibil de servicii 2G/3G.
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ESTE UȘOR DE CONFIGURAT
Zona de lucru și zonele pe care doriți să le evite Husqvarna 
Automower® sunt definite de către un cablu delimitator, care se 
întinde cu ușurință în jurul zonei de tăiere dorite. 

Vizitați husqvarna.ro pentru a afla mai multe detalii.

NAVIGAȚIE
• Cablul delimitator și cel de ghidare sunt bătute în țăruși în 

peluză sau îngropate la suprafața acesteia. Un cablu prins la 
suprafață dispare în peluză în câteva săptămâni.

• Mașina de tuns gazonul rămâne în interiorul perimetrului 
descris de cablul delimitator ca zonă de lucru.

• Stația de încărcare transmite un semnal cablului, care 
ghidează mașina de tuns gazonul către locurile ce trebuie 
tunse și, totodată, o ghidează către stația de încărcare.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

MODEL DE DEPLASARE ALEATORIU
• Nu este necesară programarea specifică.

• Acoperă toate zonele chiar dacă peluza este una 
complexă și/sau cuprinde copaci, straturi de flori, alei 
etc.

• Permite tăierea ierbii din direcții diferite, creând o 
suprafață omogenă, asemenea unui covor.

CABLU DE GHIDARE

CABLU DELIMITATOR
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CUM CALCULAȚI ÎNCLINAȚIA PELUZEI DVS.
Poziționați o nivelă cu bulă de aer pe pământ și țineți-o la nivel 
orizontal. Măsurați distanța de la sol până la capătul care nu 
atinge pământul. Apoi împărțiți această distanță la lungimea 
nivelei. Rezultatul obținut este înclinația în %. Exemplu: Dacă 
distanța este de 10 cm și lungimea nivelei cu bulă de aer este 
de 50 cm, înclinația este de 20 %.

y / x =  
% înclinație

SENZORI DE COLIZIUNE ȘI DE RIDICARE
Senzorii de coliziune și de ridicare sporesc siguranța. Atunci 
când mașina de tuns gazonul se lovește de un obiect, aceasta 
intră în marșarier, se întoarce și alege o direcție diferită de 
deplasare. În cazul ridicării de la sol, cuțitele și mașina de tuns 
gazonul se opresc imediat.

REZULTAT DE TUNDERE DE NEEGALAT
Husqvarna Automower® folosește cuțite foarte ascuțite pentru 
tunderea fiecărui fir de iarbă, rezultând o peluză verde, bogată 
care nu poate fi obținută cu lamele convenționale. Resturile de 
iarbă tăiată devin fertilizator natural, contribuind la menținerea 
peluzelor verzi și fără mușchi.

TEHNICA EFICIENTĂ DE TUNDERE
• Iarba este tunsă cu ajutorul a trei cuțite fine, deosebit de 

ascuțite.

• Cele trei cuțite mobile suspendate sunt montate pe un disc 
și pot fi înlocuite cu ușurință.

• Cuțitele se pot roti în sens invers pe disc pentru a reduce 
deteriorarea în cazul impactului cu obiecte dure – pietre, 
crengi, etc.

• Resturile de iarbă tăiată sunt atât de fine și de mărunte încât 
nu trebuie adunate.

CICLUL DE TUNDERE
• Conceptul constă în a menține iarba scurtă la 

aceeași dimensiune.

• Husqvarna Automower® găsește automat 
stația de încărcare.

• Se încarcă timp de aproximativ 60 de minute.

• Reia tunderea, zi și noapte, indiferent de 
vreme (cu excepția zăpezii). 

REÎNCĂRCAREA
Atunci când trebuie să se reîncarce, mașina 
de tuns gazonul găsește stația de încărcare 
după una din cele trei metode:

• Prin recepționarea unui semnal transmis 
de antena stației de încărcare. 

• Urmând ruta cablului de ghidare până la 
stația de încărcare.

• Urmând cablul delimitator până la zona de 
recepție a semnalului de bază.



10

AUTOMOWER® X-LINE
Husqvarna X-Line este gama noastră dotată cu toate caracteristicile de echipare 
disponibile, concepută special pentru cei care își doresc o mașină robotizată 
de tuns gazonul de ultimă generație. Aceste mașini robotizate de tuns gazonul 
sunt dotate cu pachetul de echipamente 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.

AUTOMOWER® 450X
Cel mai avansat și echipat model 2WD de pe piață. Pentru grădini de până la 
5.000 m² cu provocări mai mari, face față zonelor de peluză solicitante, complexe și 
separate, cu mai mult de o trecere și pante abrupte.

 5.000 m²   45%  Automower® Connect 

15.440 Lei       14.490 Lei  TVA inclus

AUTOMOWER® 430X
Model Premium și alegerea perfectă pentru toate grădinile, inclusiv grădini deosebit 
de complexe, cu suprafețe de până la 3.200 m², cu zone separate de gazon, pasaje 
înguste, copaci, tufișuri și pante abrupte.

 3.200 m²   45%  Automower® Connect 

11.790 Lei       10.990 Lei  TVA inclus

AUTOMOWER® 315X
Cel mai avansat model din seria 300. Tunde gazoane cu forme complicate cu 
suprafețe de până la 1.600 m², putând gestiona pasaje înguste și pante de până la 
40%, și terenuri accidentate.

 1.600 m²   40%  Automower® Connect 

9.240 Lei       8.490 Lei  TVA inclus

REȚEA  
MOBILĂ

AUTOMOWER®  
CONNECT

Toate modelele Automower® X-Line sunt 
dotate cu Automower® Connect, care le 
face să fie pregătite pentru integrarea 

cu case inteligente, monitorizarea 
prin GPS și controlul prin aplicație, 

de oriunde din lume.

AUTOMOWER® 435X AWD
Primul utilaj Husqvarna Automower® cu tracțiune integrală (AWD) din lume 
abordează cu ușurință cele mai solicitante peluze, de până la 3.500 m². Abordând 
pante cu o înclinație impresionantă de până la 70% (35˚) asigură rezultate 
excelente chiar și în zonele cu denivelări înierbate dificile.

 3.500 m²   70%  Automower® Connect 

20.590 Lei       18.990 Lei  TVA inclus

Suprafața maximă de lucru a mașinii de tuns gazonul

Înclinația maximă pe care poate lucra

1.000 lei
REDUCERE

500 lei
REDUCERE

500 lei
REDUCERE

500 lei
REDUCERE
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AUTOMOWER® 305
Alegerea perfectă pentru peluze mai mici cu zone complexe. Dotată cu cea mai nouă tehnologie, 
fiind în același timp compactă și ușor de folosit.

 600 m²   40%  Automower® Connect@Home                      5.540 Lei   4.890 Lei  TVA inclus

AUTOMOWER®
Seriile noastre Automower® au o capacitate mare de tăiere, niveluri reduse de 
zgomot și caracteristici avansate. În gama extinsă, există modele care gestionează 
de la peluze mici la unele mari, de la cele complexe la cele simple și oferă un 
rezultat excelent. Pot fi programate ușor prin folosirea afișajului intuitiv și prietenos.

AUTOMOWER® 105
Mașină compactă de tuns gazonul, cu 3 roți, pentru tunderea eficientă a peluzelor mici, plate și 
deschise. Ușor de utilizat, oferă setări personale. (Fără conexiune Bluetooth®.)

 600 m²   25%  Nicio conectivitate disponibilă                    4.090 Lei   4.090 Lei  TVA inclus

AUTOMOWER® 440
O mașină robotizată de tuns gazonul robustă și fiabilă. Navighează prin zone complexe                             
și treceri înguste, abordând în același timp terenul denivelat și pantele dificile.

 4.000 m²   45%  Automower® Connect@Home               12.340 Lei   11.490 Lei  TVA inclus

AUTOMOWER® 310
O mașină de tuns gazonul robustă, pentru grădini de dimensiuni medii cu diverse obstacole. Acest 
model se descurcă pe pante până la 40%.

 1.000 m²   40%  Automower® Connect@Home                    6.990 Lei   6.290 Lei  TVA 
inclus

AUTOMOWER® 420
Mașină de tuns gazonul bine echipată, de mari dimensiuni, pentru tunderea eficientă a zonelor 
înierbate dificile. Potrivită pentru zone mai mari și pregătită să abordeze pante dificile.

 2.200 m²   45%  Automower® Connect@Home                 10.290 Lei   9.490 Lei  TVA inclus

AUTOMOWER® 315
O mașină de tuns gazonul fiabilă, pentru grădini de dimensiuni medii cu diverse obstacole. Acest 
model gestionează pante până la 40%.

 1.600 m²   40%  Automower® Connect@Home                     8.190 Lei   7.390 Lei  TVA inclus

AUTOMOWER®  
CONNECT@HOME

Connect@Home (Bluetooth®) este inclus 
la toate modelele non-X cu excepția 105. 

Acest lucru înseamnă că vă puteți controla 
mașina de tuns gazonul cu ajutorul 

telefonului mobil pe o rază de 30 de metri. 
Conectivitatea completă este disponibilă 
cu kit-ul Automower® Connect – pentru 

detalii, accesați pagina 16.

Suprafața maximă de lucru a mașinii de tuns gazonul

Înclinația maximă pe care poate lucra

500 lei
REDUCERE

NOU

500 lei
REDUCERE

500 lei
REDUCERE

500 lei
REDUCERE

500 lei
REDUCERE

400 lei
REDUCERE



PREZENTAREA GENERALĂ A GAMEI AUTOMOWER®
SERIA AUTOMOWER® SERIA AUTOMOWER® X-LINE

MODEL 105 305 310 315 420 440 315X 430X 450X 435X AWD

PE
LU

ZĂ
 S

U
PE

RI
OA

RĂ

Capacitate zonă 600 m² 600 m² 1.000 m² 1.500 m² 2.200 m² 4.000 m² 1.600 m² 3.200 m² 5.000 m² 3.500 m²

Înclinarea maximă în interiorul zonei 
de lucru 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Protecție la îngheț �

Metode de căutare 1 3 3 3 4 5 3 4 5 4

Cablu de ghidare 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2

Puncte de pornire la distanță ×1 ×3 ×3 ×3 ×5 ×5 ×3 ×5 ×5 ×5

Reglare electrică a înălțimii de tăiere � � � � �

IN
TE

LI
GE

N
TĂ

Automower® Access �

Automower® Connect  
cu urmărire prin GPS în caz de furt � � � � � � � � �

Automower® Connect@Home � � � � � � � � �

Open API � � � � � � � � �

Navigare asistată de GPS � � � �

Posibilitate de combinare cu  
sistemul inteligent Gardena® � � � � � � � � �

Profiluri (memorie setări) � � � � � � �

Controlul pantei � � � � � � � � �

Gestionare automată a pasajelor � � � � � � � � �

Tundere sistematică a pasajelor �

Integrare cu case inteligente � � � � � � � � �

Tăiere în spirală � � � � � � � �

Tăiere în puncte � � � � � � �

Control vocal � � � � � � � � �

Temporizator meteo � � � � � � � �

SI
GU

RĂ

Controlul balansului discului cu lame � � � � � � � � �

Faruri LED � � � �

Detectarea obiectelor la distanță � �

Bară de protecție din cauciuc � � � �

Cuțite pivotante � � � � � � � � �

Protecție anti-furt � � � � � � � � �

FI
A

BI
LĂ

Afișaj/Tastatură cu iluminare 
de fundal � � �

Curățare ușoară �

Afișaj mare � � � � � � � �

EC
O

Mod eco � � � � � � � � �

Apărătoare � � � � � � � � � �

Acționare ultra silențioasă � � � � �

SERIA AUTOMOWER® SERIA AUTOMOWER® X-LINE

MODEL 105 305 310 315 420 440 315X 430X 450X 435X AWD

SP
EC

IF
IC

A
ȚI

I T
EH

N
IC

E

Timp standard de încărcare 50 min 60 min 60 min 60 min 55 min 75 min 60 min 65 min 75 min 30 min

Durată standard de tundere la o 
încărcare 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 260 min 70 min 135 min 260 min 100 min

Nivelul de zgomot, dB(A) garantat * 61 dB(A) N/A 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 56 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A)

Trecere minimă 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Pantă maximă în interiorul 
perimetrului de instalare 25 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 40 % 45 % 45 % 70 %

Înclinație maximă a cablul 
delimitator 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 50 %

Alarmă / cod PIN / urmărire prin GPS � / � / - � / � / - � / � / - � / � / – � / � / - � / � / - � / � / � � / � / � � / � / � � / � / � 

Capacitate suprafață per oră 43 m² 55 m² 56 m² 68 m² 92 m² 167 m² 68 m² 133 m² 208 m² 146 m²

Lățimea/Înălțimea de tăiere 17 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2–6 cm 22 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 22 / 3–7 cm

Tipul bateriei Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Consum mediu de energie la 
utilizare maximă

5 kWh 
/lună

5 kWh 
/lună

8 kWh 
/lună

10 kWh 
/lună

19 kWh 
/lună

20 kWh 
/lună

10 kWh 
/lună

20 kWh 
/lună

24 kWh 
/lună

24 kWh 
/lună

Greutate, kg 6,7 kg 9,4 kg 9,0 kg 9,0 kg 11,5 kg 12,0 kg 9,0 kg 13,2 kg 13,9 kg 17,3 kg

Cuțite suplimentare incluse 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc 9 buc

*  Emisiile acustice în mediu măsurate ca putere acustică (LWA) în conformitate cu Directiva CE 2000/14/CE.  
Nivelul de putere acustică garantat include atât variația în producție, cât și variația de la codul de testare cu 1–3 dB(A).

� Standard � Opțional
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PE
LU

ZĂ
 

SU
PE

RI
OA

RĂ

TRACȚIUNE INTEGRALĂ
Performanța impresionantă pe pante 
a mașinii noastre de tuns gazonul cu 
tracțiune integrală înseamnă că nu 
trebuie să mai aveți grija înclinațiilor 
mari, unde este aproape imposibil de 
folosit o motounealtă sau o mașină de 
tuns iarbă, pe pernă de aer.

DIRECȚII DUALE DE TUNDERE
Cuțitele fine și extrem de ascuțite 
au două tăișuri, iar motorul lamei 
se învârte în ambele direcții pentru 
maximizarea vieții cuțitului.

PROTECȚIE LA ÎNGHEȚ
Previne funcționarea mașinii de 
tuns gazonul pe peluza înghețată și 
deteriorarea acesteia.

METODE DE CĂUTARE 
Mai multe metode posibile pentru ca 
mașina de tuns gazonul să găsească 
cea mai rapidă și eficientă cale înapoi 
la stația de încărcare:

• Semnal de la antena din stația de 
încărcare (pe o rază de 0–7 metri)

• Urmarea cablului de ghidare 
(1–3 buc în funcție de model)

• Urmarea cablului delimitator

CABLU DE GHIDARE
Cablul de ghidare unic oferă o cale de 
întoarcere directă și fiabilă. Anumite 
modele pot folosi cablul delimitator și 
pentru a-și găsi drumul înapoi către 
stația de încărcare.

PUNCTE DE PORNIRE LA DISTANȚĂ 
Vă permite pornirea Automower® la 
distanță de stația de încărcare. Utile 
atunci când există pasaje înguste care 
separă zonele de peluză, pentru a 
asigura un rezultat uniform al tăierii.

PERFORMANȚĂ PE PANTE
Automower® poate gestiona pante 
de până la 70 % (35°). Accesoriul 
opțional de kit de teren îmbunătățește 
performanța în anumite condiții. 
Caracteristicile integrate de abordare 
a înclinațiilor asigură o peluză perfect 
tunsă, chiar și pe pante sau pe alte 
suprafețe dificile.

REGLARE ELECTRICĂ A ÎNĂLȚIMII DE 
TĂIERE
Ajustați înălțimea de tăiere a ierbii cu o 
simplă apăsare de buton pe tastatură, 
o învârtire a butonului Automower® 
Access sau prin intermediul aplicației 
Automower® Connect.

SUB CAPOTĂ SE  
GĂSESC 25 DE ANI  
DE INOVAȚII ȘI  
PROIECTARE
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AUTOMOWER® ACCESS
Modelul 435X AWD are o interfață 
pentru utilizatori modernă și 
simplificată, cu buton rotativ și un 
afișaj de înaltă rezoluție pentru o 
interacțiune facilă. Toate celelalte 
modele au o structură grafică intuitivă 
a meniului.

AUTOMOWER® CONNECT CU 
URMĂRIRE PRIN GPS ÎN CAZ DE FURT
Automower® Connect vă oferă 
control deplin indiferent unde vă 
aflați, mulțumită urmăririi prin GPS și 
conexiunii prin rețeaua de telefonie 
mobilă. Printre altele, permite 
pornirea și oprirea utilajului și puteți 
de asemenea să vă urmăriți mașina 
de tuns gazonul dacă s-a oprit sau a 
fost mutată.

AUTOMOWER® CONNECT@HOME 
Automower® Connect@Home vă permite 
o gestionarea ușoară a mașinii de tuns 
gazonul, de pe smartphone. Utilizând 
conectivitatea pe bază de Bluetooth cu 
o rază de 30 de metri, puteți controla, 
configura și primi notificări de la mașina 
dvs. de tuns gazonul.

NAVIGARE ASISTATĂ DE GPS
Un sistem GPS integrat creează o 
hartă a grădinii, care include locația 
de instalare a cablului delimitator și 
a cablurilor de ghidare. Automower® 
își va aminti apoi ce părți ale grădinii 
a acoperit și își va ajusta în mod 
corespunzător modelul de tundere. 
Acest lucru va asigura o acoperire 
optimă a peluzei și un rezultat excelent 
al tăierii.

POSIBILITATE DE COMBINARE CU  
SISTEMUL INTELIGENT GARDENA®
Cu ajutorul Automower® Connect, 
vă puteți integra mașina robotizată 
de tuns gazonul cu sistemul inteligent 
Gardena® și puteți permite ca tunsul și 
udatul gazonului să lucreze împreună.

PROFILURI (MEMORIE SETĂRI)
Memorii pentru grupuri de setări. Util 
dacă folosiți mașina de tuns gazonul în 
mai multe locații.

CONTROLUL PANTEI
Comportament inteligent pe pante 
abrupte pentru o tracțiune mai bună și 
pentru o uzură mai redusă a peluzei.

GESTIONARE AUTOMATĂ A 
PASAJELOR
Toate modelele Automower® pot trece 
prin pasaje înguste de minim 60 cm. 
Gestionarea automată a pasajelor este 
o funcție care face ca instalarea să fie 
mai ușoară și minimizează urmele de 
trecere.

TUNDERE SISTEMATICĂ A PASAJELOR
Pentru a oferi rezultate de tundere 
excelente peste tot, mașina robotizată 
de tuns gazonul poate fi setată pentru 
a trece automat modelul de tundere 
din modul aleatoriu în modul sistematic 
în trecerile înguste.

OPEN API
Dacă doriți să vă ocupați chiar dvs. 
de programare, aveți la dispoziție toate 
datele mașinii dvs. de tuns gazonul.

INTEGRARE CU CASE INTELIGENTE
Cu ajutorul Automower® Connect, 
vă puteți integra complet mașina 
robotizată de tuns gazonul în casa dvs. 
inteligentă. O puteți controla vocal cu 
ajutorul Alexa și Google Home, o puteți 
folosi în IFTTT și multe altele.

TĂIERE ÎN SPIRALĂ 
Atunci când intră într-o zonă cu iarbă 
mai înaltă decât media, Automower® va 
lucra într-un model în spirală sistematic 
și concentrat, pentru a egaliza 
diferențele.

TĂIERE ÎN PUNCTE
Porniți imediat tăierea în spirală. 
Excelent dacă doriți ca Husqvarna 
Automower® să se concentreze pe o 
zonă mică.

CONTROL VOCAL
Toate modelele echipate cu 
Automower® Connect sunt compatibile 
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, 
Automower®-ul trece imediat la treabă. 
Puteți executa cele mai obișnuite 
comenzi, cum ar fi pornirea, oprirea, 
parcarea și puteți primi informații de 
stare de la mașina dvs. de tuns gazonul 
pur și simplu întrebându-vă boxa 
inteligentă.

TEMPORIZATOR METEO
Adaptează timpul dedicat tunderii, 
astfel încât Automower®-ul dvs. 
să lucreze mai des în perioadele cu 
creștere intensă a ierbii și mai puțin în 
perioadele însorite, uscate.
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CONTROLUL BALANSULUI DISCULUI 
CU LAME
Detectează automat dezechilibrarea 
sistemului de tăiere, provocată de 
cuțite lipsă, instalate în mod greșit, sau 
îndoite.

FARURI LED
Luminile LED eficace vă ajută să vedeți 
mașina de tuns gazonul când lucrează 
pe întuneric. Dacă apare o eroare, 
luminile vor începe să se aprindă 
intermitent.

DETECTAREA OBIECTELOR LA 
DISTANȚĂ 
Automower® se oprește imediat după 
ce detectează un obiect în apropiere, 
reducând riscul deteriorării prin 
coliziuni.

BARĂ DE PROTECȚIE DIN CAUCIUC 
Protejează corpul utilajului în timpul 
coliziunilor.

CUȚITE PIVOTANTE
Cuțitele ascuțite și pivotante taie, 

nu rup iarba, ceea ce reduce zgomotul 
și consumul de energie. La impact 
cu obiecte dure cuțitele vor pivota 
înapoi în discul portcuțit, pentru a evita 
deteriorarea cuțitelor.

PROTECȚIE ANTI-FURT
Husqvarna Automower® este dotată 
cu o alarmă și nu poate fi folosită fără 
codul PIN personal. Cu Automower® 
Connect, puteți de asemenea să primiți 
alarme și să îi urmăriți poziția în cazul 
unui furt.

PNEURI NUMAI DIN CAUCIUC 
O rezistență bună la uzură și zgomot 
redus la rularea pe suprafețe dure.

AFIȘAJ/TASTATURĂ CU ILUMINARE 
DE FUNDAL
Pentru o interacțiune mai ușoară cu 
Automower®-ul dvs. pe timp de noapte.

PROIECTATĂ PENTRU O VIAȚĂ LUNGĂ 
Motoarele de înaltă calitate fără perii, 
lagărele inoxidabile și garniturile 
de etanșare din cauciuc asigură o 
funcționalitate de durată.

CURĂȚARE UȘOARĂ
Curățați ușor toate suprafețele externe 
cu un furtun cu apă – pentru o 
întreținere ușoară.

AFIȘAJ MARE
Pentru ușurință suplimentară în 
utilizare.

MOD ECO
Atunci când este activat eco-mode, 
semnalul de buclă din cablurile de 
delimitare și de ghidare se va opri 
automat atunci când mașina de 
tuns gazonul se întoarce la stația 
de încărcare sau nu are voie să 
funcționeze ca urmare a setărilor de 
temporizare.

APĂRĂTOARE
Reduce consumul de energie, 
protejează discul de tăiere și ajută la 
menținerea curățeniei cuțitelor.

ACȚIONARE ULTRA SILENȚIOASĂ 
Designul inovativ al motorului reduce 
și mai mult zgomotul sistemului de 
tracțiune a roților.

Observație: Nu toate caracteristicile listate sunt disponibile la toate modelele Husqvarna Automower®.  
Consultați pagina 12 pentru specificațiile tehnice ale diferitelor modele.
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ACCESORII
Accesoriile și piesele de schimb multiple disponibile pentru mașina 
dvs. Husqvarna Automower® vă îmbogățesc experiența de utilizare și 
vă asigură de fiecare dată obținerea rezulatelor perfecte și a caliății 
înalte pentru care este proiectată.

Kit Automower® Connect pentru modelele Automower® 305, 310, 315, 420 și 440 2.448 Lei  TVA inclus

SET CONTROL IRIGAȚII 
GARDENA® 
Măsurați automat umiditatea 
solului, temperatura exterioară și 
intensitatea luminii și lăsați sistemul 
inteligent Gardena® să irige în mod 
corespunzător, menținându-vă mereu 
peluza verde și proaspătă.

VIZITAȚI 
HUSQVARNA.COM  
PENTRU A URMĂRI  

FILMUL NOSTRU 
DESPRE CUȚITELE 

DE SIGURANȚĂ

Folosiți numai cuțite originale Husqvarna. 
Testat și aprobat de societatea independentă 
Intertek pentru siguranță, funcționare și niveluri 
de zgomot în conformitate cu directiva pentru 
echipamentele tehnice.6 buc, 595 08 44-01 100 Lei  TVA inclus

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
CUȚITE REZISTENTE
Cuțitele rezistente Husqvarna Automower® 
oferă o durată de viață de peste două ori 
mai mare față de cuțitele clasice, grație 
noului design. Designul asigură muchii mai 
dure și mai ascuțite fără a compromite 
standardele de siguranță și oferă margini 
de tăiere pe toate cele 4 laturi.

KIT PENTRU TEREN 
ACCIDENTAT
Oferă o tracțiune excelentă pentru 
peluzele denivelate și în pantă.

310/315/315X, 587 23 53-01 537 Lei

420/430X/440/450X, 581 88 97-02 567 Lei

KIT AUTOMOWER® CONNECT
Controlați și configurați Automower®-ul dvs./ de oriunde 
din lume prin aplicația Automower® Connect. Dotată cu 
protecție anti-furt cu urmărire prin GPS. Automower® 
Connect este instalată în mod standard la modelele 
Husqvarna Automower® 315X, 430X, 450X și 435X AWD. 
Disponibil ca accesoriu pentru modelele Husqvarna 
Automower® 305, 310, 315, 420 și 440.
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KIT DE INSTALARE
Kit mare – pentru suprafețe de peluză 
deschise de maximum 5.000 m² sau 
pentru suprafețe de peluze complexe 
de maximum 2.500 m². 

Kit mediu – pentru suprafețe de 
peluză deschise de maximum 
2.000 m² sau pentru suprafețe 
de peluze complexe de maximum 
1.000 m². 

Kit mic – pentru suprafețe de peluză 
deschise de maximum 800 m² sau 
pentru suprafețe de peluze complexe 
de maximum 400 m².

Mare – include cablu × 400 m / cleme ×  
600 buc. / Racorduri × 5 buc. / Conectori × 5 buc.
967 62 36-03 1.516 Lei TVA inclus
 
Mediu – include cablu × 250 m / cleme ×  
400 buc. / Racorduri × 3 buc. / Conectori × 5 buc.
967 97 22-01 968 Lei TVA inclus
 
Mic – include cablu × 150 m / cleme ×  
300 buc. / Racorduri × 3 buc. / Conectori × 5 buc.
967 97 21-01 603 Lei TVA inclus

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

310/315/315X, 587 23 57-01 150 Lei

420/430X/440/450X, 581 90 31-02 249 Lei

KIT DE REPARAȚII
Un kit util pentru repararea cablului 
delimitator sau pentru efectuarea de 
mici ajustări ale suprafeței de lucru.

597 53 95-01 101 Lei TVA inclus

KIT DE CURĂȚARE  
ȘI DE ÎNTREȚINERE
Kit pentru curățarea și întreținerea 
ușoară a mașinii dvs. de tuns gazonul 
în timpul sezonului de tundere.

590 85 51-01 243 Lei TVA inclus

CABLU  
DELIMITATOR  
STANDARD
Cablu original Husqvarna pentru 
definirea zonei de tundere și 
asigurarea ghidajului mașinii de tuns 
gazonul. Potrivit pentru majoritatea 
instalărilor și ușor de montat.

150 m, 597 23 78-01 353 Lei TVA inclus

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

305/310/315/315X, 587 23 61-01 1.227 Lei 

420/430X/440/450X, 585 01 94-01 1.308 Lei

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

310/315/315X, 587 22 40-01 376 Lei

420/430X/440/450X, 585 01 97-02 376 Lei

CABLU  
DELIMITATOR ROBUST
Cu miez de cupru 100% și suprafața 
izolată, acest cablu premium oferă 
o fiabilitate pe termen lung pentru 
suprafețe extinse și complexe.

500 m, 522 91 41-02 3.574 Lei  TVA inclus

NOU

CAPAC SUPERIOR ÎNLOCUIBIL
Conferiți unicitate și personalizați-vă 
mașina de tuns gazonul schimbând culoarea 
capacului superior. Disponibil în culorile alb 
polar și portocaliu pentru 310, 315, 430X 
și 450X. 

GARD TEMPORAR
Aceste arce robuste din oțel oferă 
soluția ideală atunci când trebuie să 
izolați temporar o anumită zonă din 
peluză, pentru a nu fi tunsă de către 
robotul dvs.

597 98 70-01 262 Lei  TVA inclus

   Alb, 310/315, 587 23 58-02 278 Lei

Portocaliu, 310/315, 587 23 58-03 278 Lei

Alb, 430X, 590 87 70-02 478 Lei

Portocaliu, 430X, 590 87 70-03 478 Lei

Alb, 450X, 588 79 91-02 488 Lei

Portocaliu, 450X, 588 79 91-03 488 lei

NOU

NOU
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HUSQVARNA CARE™  
MAI SIMPLU  
CA NICIODATĂ
Husqvarna Care™ oferă un serviciu post-vânzare, indiferent 
dacă sunteți proprietarul unui singur utilaj Automower® sau 
dacă vă doriți securitate pentru mai multe produse. De la un 
service făcut cu regularitate și depozitarea pe timp de iarnă a 
produselor dvs., până la garanții extinse. Rețeaua noastră de 
dealer-i sunt aici să vă ajute.

SERVICE PE TIMP DE IARNĂ
Husqvarna Automower® muncește 
din greu pentru dvs., adeseori într-un 
mediu murdar și umed. Cheia pentru 
a o menține într-o stare bună este 
întreținerea periodică în service. 
Rețeaua noastră de dealer-i are 
tehnicieni specializați, care urmăresc 
un plan de service stabilit și folosesc 
numai componente originale Husqvarna, 
asigurând timpi extinși de funcționare.

GARANȚIE EXTINSĂ
Husqvarna Automower® vine cu o garanție standard. Acum vă puteți extinde garanția și 
liniștea pentru încă trei ani. Condiția garanției este să vă duceți anual produsul în service.

 3 ani în plus de liniște

 Vă oferă o garanție totală de 5 ani

 Reparații gratuite în garanție

Aflați mai multe despre garanția dvs. extinsă la dealer-ul Husqvarna.
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PE HUSQVARNA  
WORLDWIDE PE  

YOUTUBE

URMĂRIȚI 

„CUM SE INSTALEAZĂ  
AUTOMOWER-UL  

DVS. HUSQVARNA”

INSTALARE UȘOARĂ 
Dealerii noștri autorizați au experiența și instruirea necesare 
pentru a vă instala bine și eficient Automower®-ul. Amplasarea va fi 
perfect adaptată grădinii dvs. în corelație cu topografia, înclinația, 
obstacolele și zonele separate de lucru.

Dacă doriți să vă instalați singur Automower®-ul, lucru care 
este destul de simplu după ce învățați elementele de bază, 
vă recomandăm să urmăriți videoclipurile despre instalare de pe 
canalul Husqvarna Worldwide pe YouTube.

DEPOZITARE PE DURATA 
IERNII
Lăsați-ne să avem grijă de mașina 
dvs. Automower® pe timp de iarnă. 
Majoritatea dealer-ilor Husqvarna 
oferă depozitare pe timp de iarnă cu 
service anual inclus, pentru a nu trebui 
să vă faceți griji despre unde și cum o 
depozitați. Veți avea un Automower® 
încărcat și gata să se ocupe de peluza 
dvs. când începe sezonul.
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PERFORMANȚĂ
ALIMENTATĂ DE 
BATERII

Produsele Husqvarna pe baterii sunt însoțitorii perfecți pentru 
Automower®-ul dvs. Puternice și silențioase, fără să vă faceți griji legate 
de benzină sau emisii directe. Gama noastră completă de baterii oferă 
performanță de lungă durată, fiabilitate ridicată și funcții intuitive. 

La fel ca toate utilajele noastre, gama alimentată de baterii Husqvarna 
este construită pentru cerințele zilei de astăzi. Proiectate pentru a fi 
solide, durabile și puternice, dar și ușoare și confortabil de folosit.

SISTEM DE BATERII 
UNIVERSAL

Un singur sistem de baterii pentru 
întreaga gamă de utilaje înseamnă 

flexibilitate și valoare maximă. 
Încărcându-se foarte rapid, fiecare 

baterie Husqvarna este compatibilă cu 
oricare utilaj Husqvarna.

PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ
Motoarele puternice și durabile, greutatea 

totală scăzută și designul inteligent vă 
oferă toată performanța și confortul de care 
aveți nevoie, precum și mai puține vibrații. 

Aceeași putere la care vă așteptați de la un 
motor pe benzină minus emisiile dăunătoare 

și consumul de combustibil.

ECONOMIE PE TERMEN LUNG
Utilajele noastre cu baterie se plătesc 

singure mai rapid decât ați crede. Și după 
aceea economisiți bani de fiecare dată 

când le încărcați.



UȘOR DE UTILIZAT
Un echilibru excelent și o greutate 

scăzută fac ca utilajele noastre pe baterie 
să fie confortabile și ușor de utilizat. Fără 
starter de tras și fără cabluri care să vă 
încurce, munca în grădină devine mai 

plăcută, la o atingere de buton.

LUCRĂRI SILENȚIOASE
Motoarele noastre alimentate de baterie oferă 

performanța motoarelor pe benzină, fără 
emisii și carburant. Zgomotul redus înseamnă 

de asemenea că puteți începe lucrul mai 
devreme și puteți termina mai târziu fără să 

deranjați pe nimeni.

UTILIZARE  
PE VREME PLOIOASĂ

Toate produsele Husqvarna pe baterii din 
seria 300–500 au clasificare IPX4 pentru 

rezistența la ploaie.*

* Cu excepția mașinilor de tuns gazonul cu împingere din 
seria 300.

Cea mai recentă tehnologie de baterii înseamnă că aceste utilaje 
sunt silențioase și eficiente, cu timp de operare maxim și zero emisii 
directe. Este puterea Husqvarna pe care o cunoașteți într-o formă mai 
pură ca niciodată.
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INDIFERENT 
DE CE AVEȚI 
NEVOIE, 
NOI AVEM 
SOLUȚIA
Avantajul utilizării fără cablu și al zgomotului redus. Și, în plus, fără 

emisii directe. Când vine vorba de performanță, multe produse 

alimentate cu baterie au același randament ca cele echivalente pe 

benzină. 

Gama de produse 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 UNIVERSAL 
DE BATERII POTRIVIT 
PENTRU TOATE 
UTILAJELE
Utilajele 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 și, ținând cont de faptul 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.

Durabilitate de nivel profesional

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

UTILIZARE PROFESIONALĂ
Utilizare intensivă, de mare capacitate.
Cele mai sofisticate utilaje Husqvarna din gama alimentată de la baterii 

au fost dezvoltate pentru zile de lucru prelungite. Produsele sunt 

durabile și robuste, concepute să reziste utilizării profesionale intense 

și să ofere un randament similar sau chiar mai bun echivalentelor pe 

benzină.

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.

COMBINAȚII  
PENTRU UTILIZARE 
PROFESIONALĂ
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Beneficii tehnice

Performanță avansată

Durată de funcționare lungă

Sistem cu o baterie universală

Pornire rapidă

Ușor de utilizat

Motor fără întreținere

Performanță bună

Timp de funcționare bun

Sistem cu o baterie universală

Pornire rapidă

Ușor de utilizat

Motor fără întreținere

Pentru necesitățile de alimentare în utilizări 
avansate, vă recomandăm să folosiți bateriile 
Husqvarna BLi200/100. Pentru încărcarea ultra 
rapidă folosiți încărcătorul Husqvarna QC330.

COMBINAȚII PENTRU  
UTILIZARE AVANSATĂ

Pentru utilizări mai puțin frecvente în 
gospodăria sau grădina dvs., puteți alege 
Husqvarna BLi20/10, care oferă o durată lungă 
de funcționare într-un format compact 
și convenabil, alături de încărcătorul 
standard QC80.

COMBINAȚII 
PENTRU UTILIZARE 
OCAZIONALĂ

UTILIZARE AVANSATĂ UTILIZARE OCAZIONALĂ
Proiecte mai ușoare în grădini rezidențiale.
Pentru lucrări simple și rapide realizate cu maximum de confort, 
vă recomandăm să folosiți utilajele 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.

Lucrări în grădină medii sau mari.
Pentru lucrări complexe, tunderea grădinilor mari sau elagajul crengilor 

groase, vă recomandăm produsele cu baterie din seria Husqvarna 

Advanced. Echipate cu soluții tehnice și beneficii menite să vă simplifice 

munca, de fiecare dată.
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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 2.350 Lei TVA inclus

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 2.250 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 530iPT5
Un motoferăstrău de elagaj robust, cu tijă 
telescopică 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 2.800 Lei TVA inclus

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. 

14" , 967 89 38-14 2.150 Lei TVA inclus

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. Ergonomică 
și ușoară, ideală 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 3.733 Lei TVA inclus

HUSQVARNA 530iPX
Pentru curățări forestiere și elagaj, în regim 
profesional 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 2.300 Lei TVA inclus

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. 
Rezistentă 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 1.900 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA 535iRX
Motounealtă pentru arbuști robustă, de înaltă 
performanță, pe baterie. Ușoară și bine 
echilibrată, cu sistem anti-vibrații. Rezistentă 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 2.300 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

NOU

UTILIZARE PROFESIONALĂ
Pentru profesioniștii care folosesc utilajul în regim prelungit și solicitant, pentru sarcini grele, 
cea mai bună alegere este seria profesională. Beneficiați de forța de nivel profesional a unui 
motor puternic, 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 30.

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 
baterii. Cruise control, mod de amplificare pentru 
durată maximă de funcționare.

967 94 14-02 2.400 Lei TVA inclus

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 baterii. Cruise control și mod de amplificare 
pentru durată maximă de funcționare.

967 91 55-02 1.900 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 551iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată, robustă, 
fără cabluri, 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. Autopropulsată, viteză variabilă.

967 97 72-01 5.100 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LB 548i
Mașină de tuns gazonul robustă, fără cabluri, 
pe baterii, cu masă de tăiere de 48 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 4.100 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

NOUNOU
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HUSQVARNA 550iBTX
Refulator de tip rucsac, puternic și ergonomic, 
cu o forță impresionantă de suflare (21 N). 
Nivelurile de vibrații și de zgomot sunt extrem de 
reduse, permițându-vă să lucrați în locuri publice, 
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 2.400 Lei TVA inclus

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 de 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, 4.000 tăieri/min, lamă de 
tăiere de 60 cm. Mâner reglabil și savE™ pentru o 
durată maximă de funcționare.

967 91 56-02 2.150 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

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

4,15 kg fără baterie, 4.000 tăieri/min, lamă de 
tăiere de 55 cm. Mod transport și savE™ pentru o 
durată maximă de funcționare.

967 91 58-11 2.500 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

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. 

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

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

967 91 59-11 1.300 Lei TVA inclus

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, savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare.

967 89 37-12 1.750 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

HUSQVARNA LC 347iVX / LC 347iV
Mașină de tuns gazonul autopropulsată, 
pe baterii, cu control digital al vitezei, 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 47 cm, înălțime de tăiere 
20 -75 mm. Autopropulsată, viteză variabilă/
tracțiune spate.

LC 347iVX, 967 86 23-01 3.000 Lei TVA inclus

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

                                                        2.950 Lei TVA inclus

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. Autopropulsată, viteză variabilă.

LC 353iVX, 967 86 20-01 3.150 Lei TVA inclus

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

                                                        3.350 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

NOU

NOU

REZULTATE 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 4.

HUSQVARNA 340i
Motoferăstrău versatil cu o capacitate foarte 
bună de tăiere, pentru utilizare universală. Ideal 
pentru doborârea, elagajul, 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, 2,9 kg 
fără baterie, savE™ pentru o durată maximă de 
funcționare.

967 86 42-14 2.100 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

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

17 N, 13,7 m³/min, 60 m /s, 6,3 kg fără baterii.

967 79 62-02 1.950 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

UTILIZARE AVANSATĂ
Pentru lucrătorii din domeniul îngrijirii peluzelor și al grădinăritului care folosesc utilage 
pentru sarcini avansate. Pentru utilizare mai puțin frecventă, dar fără compromisuri în privința 
randamentului sau al performanței. 

Citiți mai multe despre timpul de încărcare și de lucru la pagina 30.
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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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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. Viteza lanțului 11,5 m /s. savE™ pentru o 
durată maximă de funcționare.

967 09 82-02, include QC80 și BLi20 

1.850 Lei    1.600 Lei TVA inclus

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 2.550 Lei TVA inclus

LC 247i (fără Bluetooth®), 

967 97 96-01 2.550 Lei TVA inclus

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 1.850 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător

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

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

967 09 92-01 2.200 Lei TVA inclus

Fără baterie și încărcător 

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, 3.000 tăieri/min, lamă de 
tăiere 45 cm. Funcție savE™ pentru o durată 
maximă de funcționare. 

967 09 83-02, include QC80 și BLi10 

                                    1.650 Lei    1.450 Lei TVA inclus

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 88-02, include QC80 și BLi10 

                                    1.550 Lei    1.350 Lei TVA inclus

HUSQVARNA S138i 
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 1.400 Lei TVA inclus

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. Viteza lanțului 10 m /s. Lungime 285 cm. 
Ham simplu inclus. Include QC80 și BLi10

987 86 80-02        1.550 Lei    1.350 Lei TVA inclus

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, 10,5 m³/min, 46 m /s, 2 kg fără baterii.

967 97 61-02, include QC80 și BLi20 

1.500 Lei    1.300 Lei TVA inclus

UTILIZARE OCAZIONALĂ
Seria Convenient de utilaje cu baterii 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, 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 30.

INCLUDE 
BATERIE ȘI 

ÎNCĂRCĂTOR

INCLUDE 
BATERIE ȘI 

ÎNCĂRCĂTOR

INCLUDE 
BATERIE ȘI 

ÎNCĂRCĂTOR

INCLUDE 
BATERIE ȘI 

ÎNCĂRCĂTOR

INCLUDE 
BATERIE ȘI 

ÎNCĂRCĂTOR

Preț cu baterie BLi20 și încărcător QC80 incluse:

2.350 Lei    2.000 Lei TVA inclus

INCLUDE 
BATERIE ȘI 

ÎNCĂRCĂTOR
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BATERII LI-ION

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, 1.120 Wh, 8,5 kg.

967 09 32-01 6.400 Lei TVA inclus

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 și bretele late, 
căptușite și curea de șold. 15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg.

967 09 31-01 4.600 Lei TVA inclus

BATERII LI-ION DE TIP  
RUCSAC

Bateriile Husqvarna de tip rucsac 
sunt dezvoltate pentru utilizare 
profesională și sunt concepute 
pentru a rezista în condiții de 
exploatare intensă. Capacitatea 
mare și hamul confortabil vă 
permit să o utilizați în mod eficient 
toată ziua.

HUSQVARNA BLi20
Baterie puternică pentru utilizare ocazională. 
Durată de funcționare îndelungată într-un 
pachet subțire. Asigură o răcire eficientă și este 
prevăzută cu un indicator de încărcare cu 3 
LED-uri. Până la 600 de reîncărcări. 4 Ah, 155 Wh, 
1.2 kg.                                                       967 09 17-01

                                         950 Lei    750 Lei TVA inclus

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 

                                         850 Lei    700 Lei TVA inclus

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 

                                         650 Lei    500 Lei TVA inclus 

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

967 33 56-31 
                                        250 Lei    200 Lei TVA inclus

ÎNCĂRCĂTOARE

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

HUSQVARNA BLi200
Baterie integrată pentru utilizare profesională 
sau în regim semiprofesional. 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 1.500 de reîncărcări. 5.2 Ah, 
187 Wh, 1.3 kg.                                       967 09 19-01 

                                      1.200 Lei    800 Lei TVA inclus

HUSQVARNA BLi10
Baterie puternică pentru utilizare ocazională. 
Durată de funcționare îndelungată într-un 
pachet subțire. Asigură o răcire eficientă și este 
prevăzută cu un indicator de încărcare cu 3 
LED-uri. Până la 600 de reîncărcări. 2 Ah, 78 Wh, 
0.8 kg.                                                      967 09 16-01 

                                         600 Lei    450 Lei TVA inclus

HUSQVARNA BLi100
Baterie integrată pentru utilizare profesională 
sau în regim semiprofesional. 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 1.500 de reîncărcări. 2.6 Ah, 
94 Wh, 0.8 kg.                                        967 09 18-01 

                                        800 Lei    600 Lei TVA inclus

HUSQVARNA BLi300
Baterie integrată pentru utilizare profesională. 
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 1.500 de reîncărcări. 9.4 Ah, 338 
Wh, 1,9 kg.                                                  967 07 19-01                          

                                      1.700 Lei    1.300 Lei TVA inclus
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CICLURI  
DE 
ÎNCĂRCARE

QC500 QC330 QC250 QC80 / QC80F

NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE

BLi950X 1.500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min — — — —

BLi550X 1.500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min — — — —

 

BLi300 1.500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 1 h 5 min 1 h 30 min 4 h 4 h 20 min

BLi200 1.500 30 min 50 min 30 min 50 min 35 min 55 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1.500 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 5 min 50 min 1 h 10 min 3 h 15 min 3 h 35 min

BL20 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

TIMP DE ÎNCĂRCARE 
PENTRU DIFERITE 
BATERII ȘI 
ÎNCĂRCĂTOARE

CÂT VA ȚINE 
BATERIA?

Timpul de lucru disponibil cu o baterie complet încărcată depinde de trei 

variabile: capacitatea bateriei, cu ce utilaj este utilizată bateria și dacă faceți 

o lucrare ușoară sau grea. Acest tabel prezintă estimativ autonomia la care 

vă puteți aștepta de la utilajul dumneavoastră Husqvarna pe baterii în diferite 

situații.

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. Acest lucru înseamnă că, având la dispoziție două 

baterii, puteți lucra fără întrerupere – în timp ce o baterie alimentează utilajul, 

cealaltă se încarcă.
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TIMPUL DE LUCRU  
LA O SINGURĂ ÎNCĂRCARE

APLICAȚII DENUMIRE
UTILAJ

BATERIE

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 N/A N/A

330i 8 h 15 min 4 h 15 min 1 h 50 min

120i 3 h 1 h 30 min — 45 min — 1 h 50 min 35 min —

Elagajul în copac 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 N/A N/A 4 h 30 min

330i 20 h 30 min 10 h 15 min 4 h 30 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 50 min

MAȘINI DE SECȚIONAT MATERIALE DURE

Tăiere, dale de grădină din 
beton, 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 CU TIJĂ TELESCOPICĂ

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

MOTOUNEALTĂ 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

MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU

Tăiere intensivă 520iHT4

6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 1 h 20 min 50 min 25 min
520iHE3

520iHD70

520iHD60

Tundere ușoară 520iHT4

12 h 30 min 6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 1 h
3 h

1 h 30 min 50 min
520iHE3

520iHD70

520iHD60

115iHD45 7 h 30 min 4 h — 2 h 1 h 1 h 30 min 45 min
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TIMPUL DE LUCRU  
LA O SINGURĂ ÎNCĂRCARE

APLICAȚII DENUMIRE
UTILAJ

BATERIE

BLi950X BLi550X BLi300 BLi200 BLi100 BLi30 BLi20 BLi10

REFULATOARE

Refulare intensă 550iBTX* 1 h 30 min — — — — — —

340iBT* — — N/A N/A N/A N/A 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 2 h 40 min 1 h 20 min 45 min 25 min 15 min 40 min 20 min 10 min

Refulare ușoară 550iBTX* 1 h 45 min 50 min — — — — — —

340iBT* — — N/A N/A N/A N/A 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 50 min

120iB 4 h 40 min 2 h 20 min 1 h 20 min 40 min 20 min 1 h 5 min 30 min 15 min

MAȘINI DE TUNS GAZONUL

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

N/A

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 — N/A 25 min —

N  /A = Valori indisponibile la data tipăririi. — = Nerecomandată. Baterie recomandată
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.
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