
S
te

n
d

a
h

ls
. 

5
9

7
 0

2
 5

6
-
2

6
 I

N
T

.

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.  
Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the  

Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.com



KERTÉSZETI 
ÉS ERDÉSZETI 
TERMÉKEK
2019



A Husqvarna erdőkbe, parkokba és kertekbe szánt termékei az ember és a gép egyedülálló 
kapcsolatából születtek, illetve a cégünk és azon emberek közötti kapcsolatból, akik mindennap 
használják a gépeinket a táj alakítására, és akiknek a legjobb gépre van szükségük a legjobb 
eredmények eléréséhez.
 Ahol a helyzet bekeményedik, a Husqvarna gépek még keményebbek lesznek. Ahol a munka 
nehezebb, a gépeink könnyebbek, kényelmesebben kezelhetők és könnyebben használhatók. A zaj  
és a légszennyezés tekintetében azonban a környezetet mindig csak a lehető legkisebb mértékben 
károsítják. Célunk az, hogy biztosítsuk mindazt, amivel minden eddiginél egyszerűbben, hatékonyabban 
és biztonságosabban végezheti el a munkáját.

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

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

LÁNCFŰRÉSZEK

ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÓK ÉS KOMBI GÉPEK
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NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK
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PORSZÍVÓK



HASZNÁLJA KI GÉPÉNEK MINDEN LEHETŐSÉGÉT  
A HUSQVARNA CONNECT ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL.
ELÉRHETŐ A GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBAN VAGY  
AZ APP STORE-BAN.

NÖVELJE 
HATÉKONYSÁGÁT 
A HUSQVARNA CONNECT 
ALKALMAZÁS 
SEGÍTSÉGÉVEL 

Útmutatók

Azonnali hibaelhárítás

Vásároljon 
alkatrészeket és 
tartozékokat

Teljesítmény áttekintés
Közvetlen kereskedői 

hozzáférés



HUSQVARNA CONNECT ALKALMAZÁS 
MINDEN, AMI SZÜKSÉGES, AMIKOR SZÜKSÉGE VAN RÁ
A Husqvarna Connect alkalmazás egy ingyenes digitális tárhely a gépéhez a szabadtéri munkavégzésnek,  
a gép kezelésének megkönnyítése és minden eddiginél hatékonyabbá tétele érdekében. Az eszköz tartalmaz 
útmutatókat a könnyebb indításhoz, karbantartáshoz, hibaelhárításhoz, valamint termékkategóriánkénti 
alkatrészlistát, szakkereskedő keresőt – cím, elérhetőség és nyitvatartás megadásával.
 A Bluetooth-kapcsolattal rendelkező termékekkel további funkciók is elérhetők, például 
futamidő statisztikák, töltöttségi állapot, gyerekzár, karbantartási értesítés stb.

A HUSQVARNA CONNECT ALKALMAZÁS FUNKCIÓI
 Használati útmutatók

  Teljesítmény áttekintés

 Futamidő statisztikák

 Töltöttségi állapot

 Legközelebbi szakkereskedő kereső

 Kedvenc szakkereskedő

 Közvetlen szakkereskedői hozzáférés

 Azonnali hibaelhárítás

 Egyszerűsített karbantartás

 Szerviz értesítések

  Termékkategóriánkénti alkatrészlista



ÖSSZHANGBAN 
A TERMÉSZETTEL 
Fenntarthatóság elérése innovációk által.

 A Husqvarna számára a fenntarthatóság egy olyan téma, amit a szívünkön viselünk, hiszen az időnk 

nagy részét a természetben töltjük. Ha csökkentjük a természetre gyakorolt káros hatásokat és a 

civilizáció hatását, amelyben élünk, az több, mint csupán a céges felelősség. Ez a legfőbb küldetésünk!

Számunkra nem csak a CO2 kibocsátás csökkentéséről vagy az állami előírások betartásáról van szó.  

 Ez a törekvésünk áthatja minden tevékenységünket a termék tervezésétől, az általunk alkalmazott 

beszállítókon át, az általunk támogatott cégeken keresztül, az általunk kínált szolgáltatásokat és 

innovatív megoldásokat. A teljességre való törekvésünk révén olyan megoldásokat hozunk létre, 

amelyek a felhasználók számára ergonomikusak és kímélik a környezetet.

FENNTARTHATÓSÁG
A fenntarthatóság a Husqvarna Group stratégiai célkitűzése és beépítjük azt az üzleti folyamatainkba.  
Ennek érdekében olyan innovációk állnak a középpontban, amelyek közelebb hozzák az embereket  
a természethez. Stratégiánk a legnagyobb kihívásokra épül, ahol a legnagyobb különbségek jelentkeznek.

AZ ELSŐ ÉS LEGFONTOSABB: 2020-RE 10 %-KAL KEVESEBB CO2 KIBOCSÁTÁS
Legnagyobb hozzájárulásunk az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és a gépek használati értékének növeléséhez, az energiatakarékos termékek 
kifejlesztése és gyártása, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású alternatívákat előmozdító technológiák alkalmazásának növelése. Célunk, 
hogy 2020-ig 10 %-kal csökkentsük a szén-dioxid kibocsátás intenzitását. De ez csupán egy mérföldkő a 2035-re tervezett célunk eléréséhez.

TUDOMÁNY ÁLTAL TÁMOGATVA: 2035-RE 33 %-KAL KEVESEBB CO2 KIBOCSÁTÁS
2015-ben a nemzetközi közösség elkötelezte magát amellett, hogy jóval 2 °C alatt tartják a globális éves átlaghőmérséklet emelkedését az 
iparosodást megelőző szinthez képest.

Elkötelezettségünk fényében és a legfrissebb éghajlatvédelmi tudományos kutatások támogatásával célul tűztük ki, hogy 2035-re a szén-dioxid 
kibocsátást a 2015-ös kibocsátási szinthez képest 33 %-kal csökkentjük. 

PÉLDAMUTATÁS
A Husqvarna Group az első svéd székhelyű és a világ első erdészeti és kertészeti gép gyártója, melynek CO

2
 kibocsátás csökkentési célját  

a „Tudományos alapú célok” (SBTi) elnevezésű kezdeményezés jóváhagyta. 

A 100 %-BAN MEGÚJULÓ ENERGIA ALKALMAZÁSA FELÉ TARTVA
A megújuló energiaforrásokra való áttérés nagymértékben hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez. Az úton már elindultunk a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos energia mintegy 45 %-os felhasználásával, valamint saját energiát is állítunk elő napenergiából.

A fenntarthatóság öt kulcsfontosságú kihíváson alapul, melyek csökkentik a káros hatásokat és erősítik a Husqvarna Group 
szerepét az életminőség és a környezet pozitív hatása érdekében. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miket teszünk 
fenntarthatósági céljaink elérése érdekében, akkor keresse fel alábbi weboldalunkat:

www.husqvarnagroup.com /sustainovate



ROBOTIKA: MINDENFÉLE KÁROS HATÁS NÉLKÜL
A Husqvarna Automower® támogatja az átállást a benzines fűnyírókról a csendes és hatékony 
gyepápolásra a magánkertekben, lakóparkokban és a nyilvános zöld területeken. A Husqvarna 
Automower ® robotfűnyíróinak zajszintje rendkívül alacsony (csak max. 58 dB) és felválthatják  
a fűnyíró traktorokat és a kézi fűnyírókat a lakóterületeken, parkokban, zöldterületen és 
sportpályákon csökkentve a CO2 kibocsátást és a zajszintet.

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK A ZAJ ÉS A SZÉN-DIOXID 
KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE
A csendes, akkumulátorral működő termékek széles választékát kínáljuk az alacsonyabb szén-dioxid 
kibocsátású energiaforrások használata és a biztonság növelése érdekében. Ezek a berendezések 
megkímélik a környezetet a füstgázoktól, továbbá a termékek alacsonyabb rezgés- és zajszinttel 
rendelkeznek. A berendezések üzemeltetése során a szén-dioxid kibocsátás szinte nullára 
csökkenthető, amennyiben az akkumulátor feltöltése megújuló energiával történik.

LÁNCFŰRÉSZ FEJLESZTÉSEK A KÁROSANYAG  
KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE
1990 óta több mint 30 %-kal csökkentettük a láncfűrészek üzemanyag fogyasztását.  
A közelmúltban megjelent 70 cm³-es láncfűrész az olyan újításnak köszönhetően, mint az X-Torq® 
motortechnológia, az elődjénél mintegy 10 %-kal kevesebb CO2-t bocsát ki. Az elmúlt 20 év során  
a belső égésű motorok NOx + HC kibocsátása is több mint 50 %-kal csökkent.

ÜZEMANYAG ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG  
CSÖKKENTŐ SZOFTVER
Új módszereket keresünk az üzemeltetők gépparkjának optimalizálására. Az adatoknak az 
eszközökről történő összegyűjtése és azok kielemzése segít az ügyfeleknek a berendezések 
optimális üzemeltetésében és hatékonyabb kihasználásában. Ezenkívül hozzásegít a legjobb 
megoldásokhoz és még finomabban ráhangolja a gépeket az egyes feladatokra.

FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ
Amíg a 2020-ra kitűzött célunk elsősorban a jelenlegi termékcsaládok fejlesztésére támaszkodik, 
már dolgozunk olyan újításokon, mint például a Husqvarna Akku Box – a világ első univerzális kerti 
eszköze -, amely a környezettudatosságot összehangolja a gazdaságossági szempontokkal. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez a termék még a megtervezés kísérleti szakaszában van és  
a jövője a piaci igényeken is múlik.

FENNTARTHATÓ ZÖLD FELÜLETEK AZ INNOVÁCIÓNAK KÖSZÖNHETŐEN
A zöldterületek és a városi környezet kialakításának elősegítése jövőképünk középpontjában áll. 

Azáltal, hogy olyan technológiákra állunk át, melynek révén termékeink intelligensebbé, 

hatékonyabbá és optimálisabbá válnak, igazi újításokat hajthatunk végre, melyek pozitív 

változásokat idéznek elő. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát erre vonatkozóan különböző 

termékkategóriákból.
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A Husqvarna akkumulátoros gépeiben megtalálható mindaz az erő, teljesítmény és  
intuitív kialakítás, amely elvárható a Husqvarnától. Rendkívül hatékony gépeinket Li-ion 
akkumulátorok működtetik. A zajszint, a rezgés és a karbantartási igény jelentősen  
kisebb, és károsanyag-kibocsátás sincs. Az akkumulátoros gépcsalád széles választékkal 
rendelkezik, és maximális rugalmasságot kínál.

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

KIVÁLÓ 
TELJESÍTMÉNY
AKKUMULÁTORRAL



9

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

EGYSÉGES AKKUMULÁTORRENDSZER 
Valamennyi akkumulátoros kézi Husqvarna termék és fűnyíró 
ugyanazzal a BLi akkumulátorral működik. A töltés rendkívül 
gyors, az akkumulátor akár az ebédszünet alatt is feltölthető.

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

NAGY TELJESÍTMÉNY
A saját fejlesztésű szénkefe nélküli villanymotorok alacsony 
fordulatszámon is állandó nagy nyomatékot adnak le, ami elég 
a legtöbb megerőltető feladathoz. A motorok tokozva vannak, 
és karbantartást nem igényelnek.

NEM ZAVAR
Se benzin, se füst, se károsanyag-kibocsátás nincs és alacsony 
a zajszint – a csendes motor kényelmes munkakörnyezetet 
biztosít és a szomszédokat sem zavarja.

MEGFELELŐ VÉDELEM
Valamennyi akkumulátorunk saját gyártmányú, nagy igény-
bevételre és rendszeres használatra készült. A tokozott 
akkumulátor cellák és belső alkatrészek eső illetve por ellen 
megfelelően védettek.

KÉNYELMES KIALAKÍTÁS
A Husqvarna akkumulátoros termékek és motorok fejlesztése 
az akkumulátorokkal együtt történik. A célzott tervezéssel  
a gépek könnyebbek és karcsúbbak. 
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AZ ÖN IGÉNYEIRE 
MI MEGTALÁLJUK 
A MEGOLDÁST
Vezeték nélküli kényelem és kevesebb zaj, ráadásul káros-
anyag-kibocsátás nélkül. Ha pedig a teljesítményről esik szó, 
számos akkumulátoros gép teljesítménye semmivel sem 
marad el benzines társaiétól. A termékkínálatban mindenféle 
gép megtalálható a kicsi, egyszerűen használható ház körüli 
munkákra használt gépektől egészen a nagyteljesítményű és 
kiváló teljesítmény-súly aránnyal rendelkező professzionális 
berendezésekig.  
 Egyszóval, igényeihez mérten a Husqvarna megfelelő 
akkumulátoros megoldással szolgál az Ön számára.

Az 500-as sorozatunk állandó, professzionális felhasználású 
akkumulátoros termékek széles választékát kínálja kifejezetten  
a zöldterületekkel és faápolással foglalkozó szakemberek számára, 
akiknek sokféle feladattal kell szembesülniük. 
A gépek robosztus kialakítása felhasználóbarát ergonómiát, minden 
időjárási körülmények közötti használatot és intelligens funkciókat 
biztosít a hatékonyság és termelékenység növelésére. Az alacsony 
rezgésszint tovább növeli a hatékonyságot. A Husqvarna Flotta Szol-
gáltatás™ folyamatos ellenőrzést és hasznos áttekintést tesz lehetővé.

AZONOS AKKUMULÁTOR 
MINDEN GÉPHEZ
A Husqvarna akkumulátorok a rugalmasságról, különböző 
opciókról szólnak, amikor a hordozható tápegységekről 
beszélünk. Az akkumulátor rendszer olyan akkumulátorokból áll, 
amelyek valamennyi gépbe illeszkednek, mivel valamennyi 
termék BLi akkumulátorral működik, hogy mindig a legtöbbet 
tudja kihozni gépéből. A töltési idő rendkívül rövid, az 
akkumulátor akár az ebédszünet alatt is feltölthető.

Professzionális használatra és  
folyamatos munkavégzéshez  
a háton hordozható akkumulátor 
vagy a FLEXI akkumulátoröv a hozzá 
tartozó akkumulátorokkal együtt, 
tartósan jó teljesítményt nyújtanak. 
De bátran hagyatkozhat egy QC500 
töltőre is egy vagy két BLi300-as 
akkumulátorral együtt.

ÖSSZEÁLLÍTÁS - HATÉKONY, PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA

ÁLLANDÓ
PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLAT

TERMÉK KÍNÁLAT
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A Husqvarna számos termékcsaládot kínál a lakóparkok gondozói 
és a kertbarátok számára, amelyek könnyen kezelhetők, csendesek, 
káros anyagot nem bocsátanak ki és teljesítményük kiváló. A 200-as 
és 100-as sorozatok hosszú üzemidőt nyújtanak, minimális karban-
tartást igényelnek, és a zöld területek, bokrok, fák gondozásában 
főszereplővé válnak.

Azoknak a felhasználóinknak, akik csak részidőben dolgoznak a 
gépekkel, de fontos nekik a teljesítmény, azoknak a Husqvarna 300-as 
és 400-as sorozatokat ajánljuk, a gazdálkodóknak és a zöld területek 
szerelmeseinek egyaránt. De a szakembereknek is szükségük lehet 
egy ilyen gépre, mely mérsékelt, és ritkább használat esetén is 
professzionális teljesítményt nyújt.

Részidős használatra a Husqvarna BLi200/100-as 
akkumulátorokat ajánljuk a termékekben, vagy 
Űa FLEXI akkumulátorövet a hozzá tartozó 
akkumulátorokkal és adapterrel. A rendkívül 
gyors töltéshez a Husqvarna QC330 töltőt 
használja.

Kevésbé gyakori használatra otthonában 
vagy a kertjében, a Husqvarna BLi20/10 
hosszú élettartamú, kényelmes 
akkumulátorokat ajánljuk QC80 töltővel.

ÖSSZEÁLLÍTÁS - RÉSZIDŐS HASZNÁLATRA ÖSSZEÁLLÍTÁS - ALKALMI, KÉNYELMES HASZNÁLATRA

RÉSZIDŐS HASZNÁLAT TERMÉK KÍNÁLAT ALKALMI HASZNÁLAT TERMÉK KÍNÁLAT
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HUSQVARNA 530iP4

Egy robosztus magassági ágvágó. Rendkívül könnyű és jól kiegyen-
súlyozott, nagy láncsebességgel. Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

Vezetőlemez − cm. , kg (akkumulátor és vágószerelvény 
nélkül). Láncsebesség  m/s. Hossza  cm. savE™ funkció  
a maximális üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA T535i XP®

Könnyű és nagy teljesítményű, felső fogantyús láncfűrész faápolási 
szakemberek számára. Nagyon könnyű használat, nagy lánc-
sebesség és nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás. Alacsony 
rezgésszint. Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

Vezetőlemez − cm. , kg akkumulátor és vágószerelvény 
nélkül. Láncsebesség  m/s. savE™ funkció a maximális 
üzemidőért.

”.   −

”.   −

Akkumulátor és töltő nélkül

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

ÚJ

HUSQVARNA 530iPT5

Egy robosztus magassági ágvágó teleszkópos nyéllel a távolabbi 
helyek könnyebb elérése érdekében. Rendkívül könnyű és nagy 
teljesítményű, károsanyag-kibocsátás nélkül. Alacsony rezgésszint. 
Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

Vezetőlemez − cm. , kg (akkumulátor és vágószerelvény 
nélkül). Láncsebesség  m/s. Hossza  cm. Teleszkópos és 
savE™ funkció a maximális üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 535i XP®

Könnyű és hatékony láncfűrész építési vállalkozók, ácsok és más 
szakemberek számára. Egy nagy teljesítményű fűrész károsanyag-
kibocsátás nélkül. Alacsony rezgésszint. Fröccsenő víz ellen védett 
(IPX).

Vezetőlemez − cm. , kg (akkumulátor és vágószerelvény 
nélkül). Láncsebesség  m/s. savE™ funkció a maximális 
üzemidőért.

”.   −

”.   −

Akkumulátor és töltő nélkül

ÁLLANDÓ PROFESSZIONÁLIS 
HASZNÁLAT
Azoknak a professzionális felhasználóknak, akik gépeiket teljes munkaidőben 
használják, kemény, nehéz feladatokhoz a legjobb választás az 500-as sorozatunk. 
Egy erős benzinmotor teljesítményét nyújtja, de károsanyag-kibocsátás nélkül és 
minimális rezgéssel. Hosszabb üzemidőre, kevesebb leállással a háton hordozható 
akkumulátort ajánljuk vagy használjon egy-két BLi300-as akkumulátort – amely 
mintegy 1500 alkalommal újratölthető – QC500 töltővel.

HUSQVARNA K 535i

Akkumulátoros vágógép kiváló teljesítménnyel, amely rugalmas-
ságot biztosít a könnyebb vágási munkákhoz. Ergonomikus és 
könnyű. Ideális kertészek, kövezőmunkások és tetőfedők számára. 
Az alacsony rezgésszintnek és a vágótárcsa központi 
elhelyezésének köszönhetően a hagyományos sarokcsiszolókhoz 
viszonyítva kiváló vágásbiztonságot nyújt. Fröccsenő víz ellen 
védett (IPX).

Vágótárcsa átmérő  mm. Súly , kg. Vágási mélység  mm.

  −

HUSQVARNA 520iHD60

Nagyon csendes, de rendkívül hatékony akkumulátoros sövényvágó 
kiváló ergonómiával.  cm-es kétoldalas vágókéssel és kényelmes, 
állítható hátsó fogantyúval rendelkezik. Nincs közvetlen káros-
anyag-kibocsátás, a halk működés és az alacsony rezgésszint 
pedig a lehető legjobb munkakörülményeket teremti meg. 
Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  vágás/perc. Vágókés hossza  
 cm. Állítható hátsó fogantyú és savE™ funkció a maximális 
üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 520iHE3

Rendkívül hatékony teleszkópos sövényvágó , méteres ható-
távolsággal. A vágófej dőlésszöge kényelmesen beállítható és 
gazdaságos savE™ üzemmód is választható. Nincs közvetlen káros-
anyag-kibocsátás, a halk működés és az alacsony rezgésszint 
pedig a lehető legjobb munkakörülményeket teremti meg. 
Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  vágás/perc. Vágókés hossza  
cm. Szállítási üzemmód és savE™ funkció a maximális üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 530iPX

Állandó és részidős erdészeti tisztító munkákhoz és metszéshez. 
Nagy teljesítményű és könnyű. Alacsony üzemeltetési költség. 
Használja a háti hevederrel együtt erdőtisztító munkákhoz. 
Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

Vezetőlemez − cm. , kg (akkumulátor és vágószerelvény 
nélkül). Láncsebesség  m/s. Hossza  cm. savE™ funkció  
a maximális üzemidőért.

  −

  − háti hevederrel együtt

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 520iHD70

Nagyon csendes, de rendkívül hatékony akkumulátoros sövényvágó 
kiváló ergonómiával.  cm-es kétoldalas vágókéssel és kényelmes, 
állítható hátsó fogantyúval rendelkezik. Nincs közvetlen káros-
anyag-kibocsátás, a halk működés és az alacsony rezgésszint 
pedig a lehető legjobb munkakörülményeket teremti meg. 
Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  vágás/perc. Vágókés hossza  
cm. Állítható hátsó fogantyú és savE™ funkció a maximális 
üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül
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HUSQVARNA 520iLX
Nagy teljesítményű fűkasza hurokfogantyúval és mindkét irányba 
forgó vágófejjel. Fűvágó kés kiegészítőként rendelhető. Fröccsenő 
víz ellen védett (IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  cm vágási átmérő. Állítható fogantyú 
és savE™ funkció a maximális üzemidőért. 

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK

ÚJ

TÖLTSE LE A 

HUSQVARNA CONNECT 

APPLIKÁCIÓT!

HUSQVARNA 550iBTX

Erőteljes és ergonomikus háton hordozható akkumulátorral 
rendelkező lombfúvó lenyűgöző fúvóerővel (N). A rendkívül 
alacsony rezgés- és zajszintnek köszönhetően nyilvános helyen 
is dolgozhat vele és mivel a lombfúvó vízálló, növelheti a rugalmas- 
ságot és a termelékenységet. Fröccsenő víz ellen védett (IPX).
, dB(A). , m/perc.  m/s. , kg akkumulátor nélkül.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 520iRX

Nagy teljesítményű, kiváló ergonómiájú fűkasza mindkét irányban 
forgó vágófejjel. Fűvágó kés a durva, kemény fűvel benőtt terüle-
tekhez. Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  cm vágási átmérő. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért. Szarv alakú fogantyú. TB damilfej. -ágú 
fűnyíró kés és Balance B heveder.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 530iBX

Nagyon erőteljes és rendkívül csendes akkumulátoros lombfúvó. 
Háton hordozható akkumulátorral vagy FLEXI akkumulátorövvel 
használható. Jól kiegyensúlyozott és könnyű. Állandó munka-
végzésre tervezett. A háton hordozható akkumulátorhoz 
használható csípőpárna mellékelve. Fröccsenő víz ellen védett 
(IPX).

, dB(A). , m/perc. , m/s. , kg akkumulátor nélkül. 
Automatikus sebességtartás, teljesítményfokozó üzemmód.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 525iB

Ez a könnyű, erőteljes lombfúvó jól kiegyensúlyozott és rendkívül 
kényelmes a hosszú műszakokhoz. A ventilátor konstrukciójának és 
a Li-ion akkumulátornak köszönhetően csendes. A szimpla heveder 
tartozék. Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

 dB(A). , m/perc.  m/s. , kg akkumulátor nélkül. 
Automatikus sebességtartás, teljesítményfokozó üzemmód  
(’boost’ funkció).

  −

Akkumulátor és töltő nélkül
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ÚJ

HUSQVARNA 320iB Mark II
Rendkívül könnyű lombfúvó, automatikus sebességtartással, 
azonnali indítással és teljesítményfokozó üzemmóddal. Használata 
egyszerű és a Li-ion technológiának köszönhetően csendes.

 dB(A).  m/perc.  m/s. , kg akkumulátor nélkül. 
Automatikus sebességtartás.  
Teljesítményfokozó üzemmód (’boost’ funkció).

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 315iC
Tökéletesen kiegyensúlyozott fűkasza igényes felhasználók 
számára. Nagy teljesítmény, de a Li-ion technológiának 
köszönhetően mégis csendes. Hurokfogantyú és hajlított szár.

, kg akkumulátor nélkül.  cm vágási átmérő.  
Állítható fogantyú és savE™ funkció a maximális üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

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

Akár  perc üzemidő* a pázsit állapotától függően. Fűgyűjtés/
BioClip®/Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség  cm. Vágási 
magasság − mm. Önjáró. Változtatható menetsebesség.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 330i
Ácsok, kertészek és más igényes felhasználók részére. Szerszám 
nélküli láncfeszítés. Könnyű és nagyon egyszerűen használható 
bármely BLi akkumulátorral. 

Vezetőlemez − cm. , kg (akkumulátor és vágószerelvény 
nélkül). Láncsebesség  m/s. savE™ funkció a maximális 
üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

RÉSZIDŐS HASZNÁLAT
A 300-as és 400-as sorozatot ajánljuk azoknak a pázsit- és kertgondozási 
szakembereknek, akik ritkábban használják a gépet, de fontos számukra a jó teljesítmény 
és a hatékonyság. A kézi készülékekhez mindig tarthat magánál pót akkumulátorokat a 
FLEXI akkumulátorövben és a Husqvarna Connect alkalmazás segítségével átfogó képet 
kaphat gépeiről.

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

Akár  perc üzemidő* a pázsit állapotától függően. Fűgyűjtés/
BioClip®/Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség  cm. Vágási 
magasság − mm. Önjáró. Változtatható menetsebesség.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

TÖKÉLETES FŰNYÍRÁS KÁBELEK  
ÉS BENZIN NÉLKÜL
A Husqvarna akkumulátoros fűnyírók csendesek, kényelmesek, hatékonyak 
és ez valamennyi gépre igaz a kézi fűnyíróktól egészen az Automower® 
robotfűnyírókig, amelyekből most már elérhetők összkerék-meghajtású 
modellek is, melyek akár 70%-os lejtőn is megbirkóznak a munkával.  
A robotfűnyírókról bővebben a 64. oldalon olvashat.
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HUSQVARNA 120i

Könnyű és kényelmes, Li-ion akkumulátoros láncfűrész. Szerszám 
nélküli láncfeszítés, könnyű indítás, egyszerű kezelőelemek.

Vezetőlemez  cm. , kg (akkumulátor és vágószerelvény 
nélkül). Láncsebesség , m/s. savE™ funkció a maximális 
üzemidőért.

  −

  −. QC töltővel és BLi akkumulátorral

HUSQVARNA LC 247iX

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

Akár  perc üzemidő* a pázsit állapotától függően. Fűgyűjtés/
BioClip®/

Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség  cm. Vágási magasság − 
mm. Tologatós.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

ÚJ

ÚJÚJ

HUSQVARNA LC 141i

Kényelmes, akkumulátoros fűnyíró házkörüli munkákhoz. Kiváló 
irányíthatóság a kompakt fűnyíróháznak köszönhetően.

Akár  perc üzemidő* a pázsit állapotától függően. Fűgyűjtés/
Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség  cm.  
Vágási magasság − mm. Tologatós.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC 141iV

Önjáró fűnyíró változtatható menetsebességgel házkörüli munkák-
hoz. Akkumulátoros gép – nem kell az üzemanyaggal és a kábelek-
kel bajlódnia. Kiváló irányíthatóság a kompakt fűnyíróháznak 
köszönhetően.

Akár  perc üzemidő* a pázsit állapotától függően. Fűgyűjtés/
Hátsó fűkidobás. Vágási szélesség  cm.  
Vágási magasság − mm. Önjáró. Változtatható sebesség.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 115iHD45

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

, kg akkumulátor nélkül.  vágás/perc. Vágókés hossza  
cm. savE™ funkció a maximális üzemidőért.

  −

  −. QC töltővel és BLi akkumulátorral

HUSQVARNA 115iL

Könnyű, kényelmes és egyszerűen beindítható fűkasza ház körüli 
munkákhoz. Csendes. Fűszegélyek nyírásához ajánljuk.

, kg akkumulátor nélkül,  cm vágási átmérő. Teleszkópos szár, 
beállítható fogantyú és savE™ funkció a maximális üzemidőért.

  −

  −. QC töltővel és BLi akkumulátorral

ALKALMI HASZNÁLAT
Az akkumulátoros gépeink 100-as és 200-as sorozatát a mindennapi, egyszerűbb 
feladatokhoz vagy a szezonális ház körüli munkákhoz ajánljuk. A termékek 
csendesek, kényelmesek és könnyen kezelhetőek, mégis meglepően erőteljesek és 
csak minimális karbantartást igényelnek. 

HUSQVARNA S138i 

Egy megbízható és könnyű, dupla akkumulátorral működtetett, 
kábel nélküli fűnyíró és gyepszellőztető. A kompakt kialakításnak és 
a lehajtható fogantyúnak köszönhetően könnyen szállítható és 
tárolható.

Akár  perc üzemidő* a pázsit állapotától függően. Vágási 
szélesség , cm. Munkamagasság − mm - + mm. Tologatós.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LB 146i

Kényelmes, dupla akkumulátor férőhelyes fűnyíró házkörüli 
használatra kis és közepes méretű kertekhez. Nem kell az 
üzemanyaggal és a kábelekkel bajlódnia. Könnyen indítható és 
kezelhető. Optimális vágókés a mulcsozáshoz. A könnyű, kompozit 
fűnyíróháznak köszönhetően jól irányítható.

Akár  perc üzemidő* a pázsit állapotától függően. BioClip®. 
Vágási szélesség  cm. Vágási magasság − mm. Tologatós.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 115iPT4

Könnyű, akkumulátorral működő magassági ágvágó jó vágási 
kapacitással és közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül. Alacsony 
rezgésszint. A teleszkópos szár akár  méterre is elér. A termék két 
részre szedve könnyebben szállítható.

Vezetőlemez  cm. , kg (akkumulátor és vágószerelvény 
nélkül). Láncsebesség  m/s. Hossza  cm. Szimpla hevederrel 
együtt.

  −

* Egy BLi300 akkumulátor használata esetén.
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Li-iON AKKUMULÁTOROK
Ebben a termékcsaládban olyan 
integrálható Husqvarna 
akkumulátorokat talál, amelyek 
tökéletesen megfelelnek az 
igényeinek, akár az egész napos 
professzionális használatra szánt 
teljesítményű, akár a kevésbé 
intenzív munkához tervezett, kis 
súlyú akkumulátorra van 
szüksége.

HUSQVARNA BLi950X

Háton hordozható akkumulátor a hosszú 
üzemidőért és a kiemelkedő teljesítményért, 
hogy a munka kevesebb állásidővel még 
hatékonyabb lehessen. Kényelmes használat a 
széles, párnázott hevedereknek és csípő-
támasznak köszönhetően. , Ah. , kg.

  −

HUSQVARNA BLi550X
Nagy kapacitású háton hordozható akkumulátor 
jó teljesítménnyel, így kevesebb állásidővel és 
nagyobb hatékonysággal dolgozhat. A széles, 
párnázott hevederek igény szerint állíthatók. 
, Ah. , kg.

  −

HÁTON HORDOZHATÓ  
Li-iON AKKUMULÁTOROK
A Husqvarna háton hordozható 
akkumulátorokat professzionális 
használatra terveztük. A nagy 
teherbírású és kényelmes 
heveder egész napos, hatékony 
munkavégzést tesz lehetővé.

HUSQVARNA BLi20 / 10
Erőteljes akkumulátor alkalmi használatra.  
A karcsúsított kivitel ellenére hosszú üzemidőt 
biztosít.  LED-es töltésjelzővel rendelkezik.  
Akár -szor is újratölthető. / Ah. ,/, kg.

BLi,   −

BLi,   −

HUSQVARNA BLi300
Egységesített akkumulátor professzionális vagy 
részidős használatra. Kiváló üzemidőt biztosít, és 
teljesítménysúly aránya is kiváló.  LED-es töltés-
jelzővel rendelkezik, minden időjárási körülmény 
között használható és kiváló a hűtése. Akár 
-szor is újratölthető. , Ah. , kg.

  −

HUSQVARNA BLi200 / 100
Egységesített akkumulátor professzionális vagy 
részidős használatra. A karcsúsított kivitel 
ellenére hosszú üzemidőt biztosít.  LED-es 
töltésjelzővel rendelkezik, minden időjárási 
körülmény között használható és kiváló a hűtése. 
Akár -szor is újratölthető. ,/, Ah. 
,/, kg.

BLi,   −

BLi,   −

HUSQVARNA QC500
Hihetetlenül gyors töltés professzionális vagy 
részidős használatra. Akár  %-kal gyorsabb, 
mint a QC töltő a BLi, BLiX és 
BLiX akkumulátorokkal. Aktív akkumulátor-
hűtés.  LED-es töltésjelző és nagy teljesítmény. 
 W. − V AC. , kg.

  −

HUSQVARNA QC330
Gyors töltés professzionális vagy részidős 
használatra. Aktív akkumulátorhűtés.  LED-es 
töltésjelző.  W. − V AC. , kg.

  −

HUSQVARNA QC80F
Autó/teherautó  V-os kimenetéről szállítás 
közbeni töltésre. Professzionális vagy részidős 
használatra.  W. , kg.

  −

HUSQVARNA VI600F VOLTAGE ÁTALAKÍTÓ
Lehetővé teszi a gyors helyszíni töltést azáltal, 
hogy  V-os váltóáramra alakítja át bármely 
ólomsavas akkumulátor  V-os egyenáramát  
a QC, a QC vagy a QC töltő számára. 
Professzionális vagy részidős használatra.

  −

HUSQVARNA QC80
Standard töltő LED-es töltésjelzővel. 
Alkalmankénti használatra.  W. − V AC. 
, kg.

  −

TÖLTŐK
A Husqvarna akkumulátortöltők 
számos változatban kaphatók  
a normál, az alkalmanként 
használt egyakkumulátoros 
töltőktől a fejlett professzionális 
töltőkig, amelyekkel rendkívül 
gyors töltés biztosítható.

TÖLTSE LE A 

HUSQVARNA CONNECT 

APPLIKÁCIÓT!
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Vízálló anyag

5 rögzítési pont  
az akkumulátor  
számára

Robosztus kialakítás  
a nehéz akkumulátorok 

hordozásához

5. FOGANTYÚ LOMBFÚVÓHOZ
Segítségével a lombfúvó mindkét kézzel 
irányítható a kényelmesebb és kímélőbb test-
tartás érdekében. A csípőpárnával és anélkül is 
használható.

  −, iBX
  −, iBTX 

6. LAPOS FÚVÓKA LOMBFÚVÓHOZ
Hosszabb kinyúlás. A tömör fém elülső rész elő-
segíti, hogy nedves faleveleket és szemetet is 
felszedjen a talajról. Valamennyi lombfúvóhoz 
használható.

  −

7. HANGTOMPÍTÓ FÚVÓKA
Beépített hangtompítóval ellátott fúvóka, mely  
a munkát még kényelmesebbé teszi mind az 
üzemeltető, mind pedig a környezete számára. 
Valamennyi lombfúvóhoz használható.

  −

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

  −, nagyméretű ×× mm 
  −, kisméretű ×× mm

2. HUSQVARNA AKKUMULÁTORTÁSKA
Télen melegen, nyáron hidegen tartja az akkumu-
látorokat. Hatékonyan elnyeli az ütéseket és véd 
a por, szennyeződés és pára ellen. BLi és 
BLi akkumulátorokhoz.

  − 

3. HUSQVARNA HÁTON HORDOZHATÓ 
AKKUMULÁTOR HEVEDER
A háton hordható akkumulátorok megosztott 
használatakor a heveder lehetővé teszi az 
akkumulátorok könnyű leválasztását és cseréjét, 
miközben a heveder optimálisan, személyre 
szabottan illeszkedik.

  −

4. HUSQVARNA CSÍPŐPÁRNA
Az akkumulátoros fűkaszákkal és lombfúvókkal 
történő munkavégzés során, a háton hordozható 
akkumulátor hevederrel kombinálva kényel-
mesebb és kímélőbb munkavégzést tesz 
lehetővé.

  −

1.  FLEXI AKKUMULÁTORÖV HEVEDER
A párnázott vállpántoknak köszönhetően a 
heveder megosztja a terhet a vállakon, amikor  
a gépet különböző helyzetekben használja.

  −

2. KOMBI SZERSZÁMTARTÓ ÉKTARTÓ ZSEBBEL 
Ideális fogók vagy horgok tárolására, plusz 
éktartó zsebbel.

  −

3. RESZELŐ ÉS KOMBI SZERSZÁM TARTÓ
Ideális egy gömbölyű és egy lapos reszelőhöz, 
plusz egy kombi szerszám tárolására. A tartó 
megakadályozza, hogy a szerszámok eltörjenek 
vagy elvesszenek.

  −

4. SPRAY TARTÓ
A spray tartó gondoskodik a spray biztonságos 
tárolásáról.

  −

5. HORDOZÓ AKASZTÓ
Többfunkciós akasztó különféle szerszámok, 
vizes palackok és egyebek tárolására.

  −

6. ADAPTER
Összekapcsolja a gépet a háton hordozható 
akkumulátorral vagy a FLEXI akkumulátorövön 
levő akkumulátorral, hogy munkanapját még 
könnyebbé tegye.

  −

7. TARTOZÉK TÁROLÓ
A FLEXI akkumulátorövre illeszkedő kényelmes 
tároló, kisebb szerszámok, vizes palack és egyéb 
tartozékok tárolására.

  −

8. BLi AKKUMULÁTOR TARTÓ
Akár három BLi akkumulátor tartót is elhelyezhet 
a FLEXI akkumulátorövön, hogy a tartalék 
akkumulátorok mindig kéznél legyenek.

  −

FLEXI AKKUMULÁTORÖV TARTOZÉKOK

HUSQVARNA  
FLEXI AKKUMULÁTORÖV
A Husqvarna FLEXI akkumulátoröv segítségével akár három Husqvarna BLi 
akkumulátort is erősíthet az övére tartozékokkal, ami még kényelmesebbé és  
hatékonyabbá teszi a hosszú munkanapokat. Ha valamelyik gépet az övön lévő 
akkumulátorhoz csatlakoztatja, akkor csökkenteni tudja a kezére illetve karjára 
nehezedő terhet. Tartós és kényelmes kialakítás a megerőltető munkához.

HUSQVARNA FLEXI AKKUMULÁTORÖV
HORDOZÓKÉSZLETTEL
Az övön akár három tartalék akkumulátor vagy 
tartozékok is elhelyezhetők.

  −

HUSQVARNA FLEXI AKKUMULÁTORÖV
ADAPTERKÉSZLETTEL
A BLi akkumulátorral rendelkező Husqvarna 
termékekhez csatlakoztatható. Tartalék 
akkumulátorok és tartozékok tárolására is 
alkalmas.

  −

HUSQVARNA FLEXI AKKUMULÁTORÖV
CSATLAKOZTATÓ KÉSZLETTEL
A Husqvarna iBX lombfúvóhoz csatlakoz-
tatható. Tartalék akkumulátorok és tartozékok 
tárolására is alkalmas. BLi akkumulátorral 
rendelkező termékek csatlakoztatására szolgáló 
adapter is rendelhető (nem szériatartozék).

  −

Az 
akkumulátorok 

és a tartozékok 
szerszám nélkül 

cserélhetők.

Opcionálisan 
hevederrel is 
kiegészíthető

AKKUMULÁTOR TARTOZÉKOK
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MEDDIG TART  
AZ AKKUMULÁTOR ÜZEMIDEJE?

TÖLTÉSI IDŐ KÜLÖNBÖZŐ 
AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK ESETÉN

TÖLTÉSI 
CIKLUSOK

QC500 QC330 QC80 QC80F

TÖLTÉSI SZINT TÖLTÉSI SZINT TÖLTÉSI SZINT TÖLTÉSI SZINT

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

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

 

BLi300 1500 35 perc 1 óra 55 perc 1 óra 20 perc 4 óra 4 óra 20 perc 4 óra 4 óra 20 perc

RÉSZIDŐS H
A

SZN
Á

LAT

BLi200 1500 30 perc 50 perc 30 perc 50 perc 2 óra 25 perc 2 óra 40 perc 2 óra 25 perc 2 óra 40 perc

BLi100 1500 30 perc 50 perc 30 perc 50 perc 1 óra 5 perc 1 óra 25 perc 1 óra 5 perc 1 óra 25 perc

A
LKA

LM
I H

A
SZN

Á
LAT

BLi20 600 25 perc 40 perc 25 perc 40 perc 1 óra 50 perc 2 óra 10 perc 1 óra 50 perc 2 óra 10 perc

BLi10 600 25 perc 40 perc 25 perc 40 perc 50 perc 1 óra 10 perc 50 perc 1 óra 10 perc

 Best option

Egy teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje három tényezőtől függ: az akkumulátor teljesítményétől, attól hogy milyen 
géphez használja az akkumulátort, valamint a munka nehézségi fokától. A táblázatban leolvasható a Husqvarna 
akkumulátoros berendezések várható üzemideje különféle munkakörülmények esetén.
 Egy teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor kapacitásától és attól, hogy milyen töltőt használ. 
A töltési idő sok esetben rövidebb, mint az üzemidő. Ez azt jelenti, hogy két akkumulátorral folyamatosan tud dolgozni 
úgy, hogy amíg az egyik a gépet működteti, addig a másik töltődik. 
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ÜZEMIDŐ EGY FELTÖLTÉSSEL

ALKALMAZÁS TERMÉK 
NEVE

AKKUMULÁTOR TÍPUSA

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi20 Bli10

LÁNCFŰRÉSZEK

Gallyazás 535i XP®
7 óra 30 perc 3 óra 45 perc

2 óra 15 perc 1 óra 15 perc 40 perc 1 óra 30 percT535i XP®

330i 8 óra 15 perc 4 óra 15 perc

120i 3 óra 1 óra 30 perc — 45 perc — 35 perc —

Gallyazás fán 535i XP®

13 óra 6 óra 30 perc  4 óra 2 óra 15 perc 1 óra 1 óra 45 perc 50 perc
T535i XP®

Ácsmunka 535i XP®
18 óra 45 perc 9 óra 15 perc

5 óra 30 perc 3 óra 1 óra 30 perc 2 óra 30 perc 1 óra 10 percT535i XP®

330i 20 óra 30 perc 10 óra 15 perc

Darabolás 535i XP®
3 óra 15 perc 1 óra 45 perc

1 óra 35 perc 15 perc 25 perc 10 percT535i XP®

330i 4 óra 2 óra

BETON ÉS FÉMDARABOLÓK

Beton vágás
kerti lapok, 40 mm

K 535i — — 40 db 20 db — — —

Tetőcserép vágás K 535i — — 165 db 85 db — — —

Gránit vágás, 70 mm K 535i — — 10 db 6 db — — —

Padlólapok vágása, 7 mm K 535i — — 240 db 140 db — — —

ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK

Tisztítás
530iPX 8 óra 15 perc 4 óra 15 perc 2 óra 30 perc 1 óra 20 perc 40 perc 1 óra 30 perc

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

Gallyazás 530iPT5

11 óra 30 perc 5 óra 45 perc 3 óra 30 perc 2 óra 50 perc 1 óra 30 perc 40 perc530iP4

115iPT4

FŰKASZÁK ÉS SZEGÉLYVÁGÓK

Nehéz munka 520iRX
4 óra 15 perc 2 óra 1 óra 15 perc 40 perc

20 perc
30 perc

15 perc520iLX

315iC 3 óra 45 perc 1 óra 45 perc 1 óra 35 perc 30 perc

Könnyű munka 520iRX
8 óra 15 perc 4 óra 15 perc 2 óra 30 perc 1 óra 20 perc 40 perc 1 óra 30 perc

520iLX

315iC 6 óra 3 óra 1 óra 45 perc 1 óra 30 perc 50 perc 25 perc

115iL 5 óra 30 perc 3 óra — 1 óra 15 perc 40 perc 1 óra 30 perc

SÖVÉNYVÁGÓK

Nehéz munka 520iHE3

6 óra 3 óra 1 óra 45 perc 1 óra 30 perc 50 perc 25 perc520iHD70

520iHD60

Könnyű munka 520iHE3

12 óra 30 perc 6 óra 15 perc 3 óra 45 perc 2 óra 1 óra 1 óra 30 perc 50 perc520iHD70

520iHD60

115iHD45 7 óra 30 perc 4 óra — 2 óra 1 óra 1 óra 30 perc 45 perc

LOMBFÚVÓK

Nehéz munka 550iBTX* 1 óra 30 perc — — — — —

530iBX**

1 óra 45 perc 45 perc 35 perc 15 perc 10 perc 15 perc 15 perc525iB

320iB Mark II

Könnyű munka 550iBTX* 1 óra 45 perc 50 m — — — — —

530iBX**

3 óra 30 perc 1 óra 45 perc 1 óra 35 perc 20 perc 30 perc 15 perc525iB

320iB Mark II

FŰNYÍRÓK

Fűnyírás LC 353iVX

— —

35 perc
20 perc

—

15 perc

—
LC 347iVX 40 perc

LC 247iX 45 perc 25 perc 20 perc

LC 141iV 1 óra 30 perc 25 perc

LC 141i 1 óra 5 perc 35 perc 25 perc 30 perc 20 perc

LB 146i
1 óra 30 perc — 25 perc —

S138i

Az üzemidő a munkaidőnek felel meg savE™ üzemmódban, és beletartozik a tényleges működés, a karbantartás és az alapvető műveletekhez mozgáshoz/mászáshoz szükséges idő.  
A táblázatban szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek és nem feltétlenül egyeznek meg egyik töltéstől a másikig. *BLi háton hordozható akkumulátor szükséges.   

**Háton hordozható akkumulátor/FLEXI akkumulátoröv szükséges. A legjobb opció
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PROFESSZIONÁLIS 
TELJESÍTMÉNY
Termékfejlesztésünk folyamatos csakúgy, mint együttműködésünk azokkal az erdészeti 
szakemberekkel, akik gépeinket használják. Így tudunk olyan láncfűrészeket gyártani, 
amelyekkel tartósan lehet dolgozni, mivel az alacsonyabb rezgésszint miatt kevésbé 
fárasztó velük a munka. A gépek felszereltsége pedig fokozott biztonságot nyújt. 
Valamennyi modellünkre jellemző az a kimagasló erő és teljesítmény, valamint a korszerű 
konstrukció, amelyet Ön elvár a Husqvarnától.
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MEGBÍZHATÓ KONSTRUKCIÓ
Számunkra a hatékony láncfűrész nem csak a magas teljesít-
ményt jelenti. Láncfűrészeink tervezésekor a tartós konstruk-
ció és a megfelelő biztonság ugyanolyan fontos, hogy Ön és 
gépe mindig maximálisan jó állapotban legyenek.

AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

LÁNCFŰRÉSZEK

NYERS ERŐ
A szabadalmaztatott X-Torq® motortechnológia a benzin-
motoros láncfűrészeknél tiszta levegőt használ a levegő-
üzemanyag keverék helyett a kipufogógázok eltávolításához. 
Az eredmény még hatékonyabb üzemanyag felhasználás és 
kevesebb károsanyag-kibocsátás a hagyományos 2-ütemű 
motorokhoz képest. 

RITKÁBB LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁS
Air Injection™ – benzinmotoros láncfűrészeinknél egy centrifu-
gális légtisztító rendszer a kopás csökkentése és a szűrő-
cserék közötti hosszabb üzemidő érdekében. Többet tud 
dolgozni a levegőszűrő tisztítása nélkül. 

KÖNNYŰ INDÍTÁS
Mind a benzinmotoros, mind az akkumulátoros láncfűrészeink-
nél elengedhetetlen a könnyű indítás. Technológiai fejleszté-
sünk során ezt maximálisan figyelembe is vettük. Amennyire 
csak lehet, egyszerűsítettük az indítást – elég egy gomb-
nyomás vagy az indítózsinór könnyed meghúzása.

OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
A benzinmotoros láncfűrészeknél az AutoTune™ 
automatikusan optimális működésre állítja be a motort  
a hőmérséklet, az üzemanyag típusa, a tengerszint feletti 
magasság stb. alapján. Valamennyi akkumulátoros lánc-
fűrészünk hatékony motorral rendelkezik és lenyűgöző  
a teljesítmény-súly arányuk is.

FOLYAMATOS HATÉKONYSÁG
A felhasználó központú konstrukció nem csak a testet kíméli. 
Azt is elősegíti, hogy éber és hatékony maradjon. Fűrészeink 
olyan intelligens megoldásokkal rendelkeznek, amelyek 
kényelmesebbé és egyben hatékonyabbá is teszik munkáját.
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HUSQVARNA CONNECT 
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Az akkumulátorról működtetett hatékony 
motort a Husqvarna fejlesztette ki a nagy 
láncsebesség és a lehető legjobb vágási 
teljesítmény érdekében.

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

A nagy teljesítményű 
akkumulátoros láncfűrészeket 

olyan professzionális felhasználók 
számára terveztük, akik egyszerre 

szeretnének alacsony zaj- és 
rezgésszintet, közvetlen 

károsanyag-kibocsátás nélkül.

Az Air Injection™ technológia és 
az AutoTune™ új verziója 
gondoskodnak az optimális és 
megbízható üzemeltetésről.

Ergonomikus kialakítású fogantyúk a 
biztonságos és kényelmes fogáshoz. 
G-modelleken fűthető fogantyú.

A látható üzemanyagszint és  
az üzemanyagtartály 

biztonságos zárókupakja a 
fokozatos nyomáscsökkentéssel 

megakadályozza  
az üzemanyag kifolyását.

Új és továbbfejlesztett 
motorkialakítás, jobb hűtés és 
hosszabb élettartam.

A rendkívül jól kiegyensúlyozott 
fűrésztest és a motor forgásából eredő 
erő lecsökkentése gondoskodnak a 
kiváló manőverezhetőségről és 
kezelhetőségről.

Új, professzionális minőségű szűrő kialakítás 
továbbfejlesztett és erősebb tömítéssel a szűrő 
és a szűrőtartó között, amely rendkívül poros 
és piszkos körülmények között is tömített 
marad.

Továbbfejlesztett vágási 
kapacitás (akár 15 %-os 
növekedés a korábbiakhoz 
képest).

NÖVELJE A MUNKATELJESÍTMÉNYÉT  
ÉS MARADJON BIZTONSÁGBAN
A Husqvarna speciálisan kifejlesztett X-Cut™ láncai és X-Force™ vezetőlemezei 
tökéletesen illeszkednek a Husqvarna láncfűrészekhez. Az X-Cut™ és X-Force™ 
választásával biztos lehet abban, hogy a lehető legjobb teljesítményt  
érheti el a láncfűrésszel. További információ a 26. oldalon.

Annak érdekében, hogy munkavégzés közben a legnagyobb 
biztonságban legyen, a védőruhák széles választékát kínáljuk 
Önnek a legmodernebb kialakításokkal és anyagokból. 
Valamennyi ruházatunk biztosítja azt a magas szintű védelmet és 
kényelmet, amelyre szüksége van ahhoz, hogy munkáját 
biztonságosan végezze. További információ a 114. oldalon.
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FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZEK 
KÉPZETT FAÁPOLÁSI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE
A felső fogantyús láncfűrészeink karcsú, könnyű és erőteljes 
gépek. Mindezek és az olyan funkciók, mint a LowVib® és az  
Air Injection™ lehetővé teszik, hogy szünet nélkül a legnagyobb 
teljesítménnyel dolgozzon még akkor is, ha kihívást jelentő 
munkát kell végeznie valóban nehéz körülmények között.

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK  
JÓL KIEGYENSÚLYOZOTT GÉPEK  
A LEGBONYOLULTABB FELADATOKRA
A sűrű fák metszésekor előfordulhat, hogy természetellenes 
munkapozíciót kell felvennie, ami káros lehet az Ön számára. 
Magassági ágvágóinkat úgy terveztük, hogy segítsék a munkáját 
és kimagasló eredményt nyújtsanak minden helyzetben. Az 
ágvágó fűrészek könnyűek, jól kiegyensúlyozottak, különféle 
hosszúságban kaphatók és könnyen indíthatók, valamint gyors 
felpörgést biztosító motorral felszereltek.

PROFESSZIONÁLIS LÁNCFŰRÉSZEK  
FAKITERMELÉSHEZ ÉS FAÁPOLÁSHOZ
Professzionális láncfűrészeinket úgy terveztük, hogy Ön minden műszakból a legjobbat tudja 
kihozni– akár a legmegerőltetőbb körülmények között is. Valamennyi láncfűrész gondosan 
válogatott, csúcsminőségű alkatrészekből készül, ami rendkívül tartóssá teszi azokat.  
A felhasználó-központú kivitelnek köszönhetően munkavégzés közben kevésbé fárad el, így 
növelve a termelékenységet és a hatékony munkavégzés időtartamát. Egyes modellek inkább 
nagyobb fák kidöntéséhez tökéletesek, míg mások a normál méretű fák kivágásához, vagy 
inkább gallyazáshoz alkalmasak. Bármilyen gépet is választ, kiváló teljesítményű láncfűrészt  
kap lenyűgöző nyers erővel és intenzív gyorsulással.

HOGYAN DOLGOZHAT 
GYORSABBAN ÉS 
HATÉKONYABBAN?
A megfelelő láncfűrész kiválasztása nem könnyű és  
a helyes használat elsajátítása is időigényes. Azért 
vagyunk itt, hogy segítsünk Önnek és tanácsokat 
adjunk Önnek, hogy hogyan használja biztonságo-
sabban, könnyebben és a hatékonyabban a lánc-
fűrészét. A www.husqvarna.hu oldalon számos 
információt talál és megkeresheti a legközelebbi 
szakkereskedőt is. Számíthat a segítségünkre.

SOKOLDALÚ LÁNCFŰRÉSZEK  
FÁK PILLANATOK ALATTI KIDÖNTÉSÉRE ÉS TŰZIFÁVÁ APRÍTÁSÁRA
Részidős vagy erdészeti munkára szolgáló sokoldalú láncfűrészeink valóban igazolják  
a nevüket. Ezek valóban erőteljes, megbízható és sokoldalú fűrészek azok számára,  
akiknek kisebb fákat kell kivágniuk és tűzifát kell darabolniuk. Valamennyi gép robosztus 
konstrukciójú, kényelmesen és könnyen használható és minden időben kiváló vágási 
teljesítményt nyújt.
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HUSQVARNA 372 XP®
Valódi professzionális fűrész a felső közép-
kategóriában. Nagy energiaigényű munkákhoz 
ajánljuk. Az XP® G modell fűthető fogantyúkkal 
rendelkezik.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

 XP®.   −

 XP® G.   −

HUSQVARNA 560 XP®
Professzionális fakitermelők és képzett gazdál-
kodók számára, akik hatékony és kényelmes 
használatú láncfűrészt szeretnének. Az XP® G 
modell fűthető fogantyúkkal rendelkezik.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

 XP®.   −

 XP® G.   −

HUSQVARNA 543 XP®
Faápolási szakemberek és képzett gazdálkodók 
számára. Kis súly és nagy láncsebesség a 
hatékony gallyazás érdekében. Az XP® G modell 
fűthető fogantyúkkal rendelkezik.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm,  
. kg. Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

 XP®.   −

 XP® G.   −

HUSQVARNA 365
Kimondottan sokoldalú professzionális láncfűrész 
a legnehezebb körülmények között dolgozóknak. 
Az X-Torq® motor üzemanyagot takarít meg és 
radikálisan csökkenti a károsanyag-kibocsátást.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

  −

ÁLLANDÓ PROFESSZIONÁLIS 
HASZNÁLAT
Legmodernebb láncfűrészeink hivatásos 
erdészek és faápolási szakemberek 
számára. Az XP® modellek fejlesztésekor 
kizárólag a teljesítmény maximalizálását 
tartottuk szem előtt. Számos fűrészen 
megtalálhatók a Husqvarna saját fej-
lesztésű funkciói, mint például az Air 
Injection™, a LowVib® technológia és az 
AutoTune™. Olyan konstrukciók, amelyek 
segítenek abban, hogy Ön a lehető 
legtöbbet hozza ki a munkanapból.

HUSQVARNA T535i XP®
Könnyű és nagy teljesítményű, felső fogantyús 
láncfűrész faápolási szakemberek számára. 
Nagyon könnyű használat, nagy láncsebesség és 
nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás. Alacsony 
rezgésszint. Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

Vezetőlemez – cm, . kg(akkumulátor és 
vágószerelvény nélkül). Láncsebesség  m/s. 
savE™ funkció a maximális üzemidőért.

”.   −

”.   −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 565
Kimagasló teljesítményű, erőteljes láncfűrész, 
mely hosszú vezetőlemezzel is használható.  
A kiváló hűtésnek és a korszerű szűrőnek 
köszönhetően üzemeltetése könnyű. Az 
AutoTune™ és az Air Injection™ könnyű és 
hatékony munkát tesz lehetővé.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

  −

HUSQVARNA T540 XP®
Egy olyan lenyűgöző, felső fogantyús láncfűrész 
maximális teljesítménnyel, melyre minden alpin 
favágó vagy faápolási szakember vágyik.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

  −

HUSQVARNA T435
Robosztus, felső fogantyús láncfűrész a magas-
ban végzett sokoldalú faápoláshoz. Jól kiegyen-
súlyozott, kiváló teljesítményű és könnyű.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm,  
. kg. X-Torq és Low Vib®.

  −

HUSQVARNA T525
Kompakt, kis súlyú felső fogantyús láncfűrész, 
kifejezetten gallyazásra tervezett érzékeny 
motorral.

 cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg.  
Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

  −

MEGJEGYZÉS: A felső fogantyús láncfűrészek használata speciális felkészültséget 
igényel. Kizárólag képzett fakitermelő szakemberek használhatják

HUSQVARNA 525PT5S
Robosztus, jól kiegyensúlyozott és könnyű 
magassági ágvágó teleszkópos szárral, hogy 
messzire elérjen. A Husqvarna Balance Flex™ 
heveder használatával kedvezőbb munkapozíció 
állítható be. Lásd a . oldalt.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, 
Hossza   cm, . kg. Teleszkópos szár.

  −

ÚJ

ÚJ

HUSQVARNA 3120 XP®
Legnagyobb fűrészünk és egyike a világ leg-
erőteljesebb fűrészeinek – mégis könnyen 
indítható és üzemeltethető. Professzionális nagy 
mennyiségű fakitermeléshez.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, 
. kg. Low Vib®.

  −

HUSQVARNA 395 XP®
Keményfa fűrészeléshez és egyéb nehéz, 
professzionális erdészeti munkákhoz ajánljuk, 
ahol hosszú vezetőlemezre van szükség. Erős, 
nagy sebességű motor. Az XP® G modell fűthető 
fogantyúkkal rendelkezik.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm,  
. kg. Air Injection™ és Low Vib®. 

 XP®.   −

 XP® G.   −

HUSQVARNA 390 XP®
Professzionális fűrész nagyon erőteljes motorral. 
Alacsony rezgésszint és robosztus kialakítás 
jellemzi. Az XP® G modell fűthető fogantyúkkal 
rendelkezik.

 cm³, . kW, Vezetőlemez  – cm, . kg.  
Air Injection™ és Low Vib®. 

 XP®.   −

 XP® G.   −
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HUSQVARNA 572 XP®
Kiemelkedő teljesítmény és rendkívül jó vágási 
kapacitás jellemzi. Kifejlesztése során a meg-
bízhatóság és a tartósság voltak a fő szem-
pontjaink. Az AutoTune™ folyamatosan biztosítja 
az optimális motorbeállítást. Az XP® G modell 
fűthető fogantyúkkal rendelkezik.

70.6 cm³, 4.3 kW, Vezetőlemez 38–70 cm, 6.6 kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

 XP®.   −

 XP® G.   −

HUSQVARNA 535i XP®
Könnyű és hatékony láncfűrész építési vállal-
kozók, ácsok és más szakemberek számára. Egy 
nagy teljesítményű fűrész károsanyag-kibocsátás 
nélkül. Alacsony rezgésszint. Fröccsenő víz ellen 
védett (IPX).

Vezetőlemez – cm, . kg (akkumulátor és 
vágószerelvény nélkül). Láncsebesség  m/s. 
savE™ funkció a maximális üzemidőért.

”.   −

”.   −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 562 XP®
Professzionális fakitermelőknek, alpin favágóknak 
és képzett gazdálkodóknak ajánljuk. Hosszabb 
vezetőlemezzel is használható. Az XP® G modell 
fűthető fogantyúkkal rendelkezik.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

 XP®.   −

 XP® G.   −

HUSQVARNA 550 XP® Mark II /  
550 XP® TRIOBRAKE™
Erőteljes és könnyen manőverezhető  cm³-es 
láncfűrész, amely kiemelkedő teljesítménnyel és 
rendkívül jó vágási kapacitással rendelkezik kisebb 
és közepes méretű fák döntéséhez, gallyazásához 
és darabolásához. Az XP® G modell fűthető 
fogantyúkkal rendelkezik.

. cm³, . / . kW, Vezetőlemez – cm, 
. / . kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq  
és Low Vib®.

 XP® Mark II.   −

 XP® G Mark II.   −

 XP® TrioBrake™.   −

 XP® G TrioBrake™.   −

HUSQVARNA 545 Mark II
Erőteljes és könnyen manőverezhető  cm³-es 
láncfűrész kisebb és közepes méretű fák 
döntéséhez, gallyazásához és darabolásához.  
A karcsúsított kialakításnak köszönhetően 
hatékony, megbízható és kényelmes munkát tesz 
lehetővé. A G modell fűthető fogantyúkkal 
rendelkezik.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

 Mark II.   −

 G Mark II.   −

HUSQVARNA 555
Olyan vállalkozók és gazdálkodók számára 
ajánljuk, akiknek erőteljes, üzemanyag takarékos 
és alacsony károsanyag-kibocsátású 
professzionális láncfűrészre van szükségük.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

  −
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RÉSZIDŐS HASZNÁLAT
Erőteljes, mégis könnyen indítható és 
irányítható láncfűrészek.  
A számos fejlett funkcióval rendelkező 
láncfűrésszel lehet metszeni, 
gallyazni, fát dönteni, tűzifát darabolni 
és sok minden mást. Ideális 
gazdálkodók és más rendszeres 
felhasználók számára, akik értékelik  
a jó teljesítményt és a hatékonyságot.

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

HUSQVARNA 460 RANCHER
Robosztus, univerzális fűrész olyan favágási 
munkák elvégzéséhez, ahol a teljesítmény és  
a hosszabb vezetőlemez fontos tényező.  
Könnyű kezelhetőség és nagy nyomaték széles 
fordulatszám tartományban.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

  −

HUSQVARNA 455 RANCHER
Robosztus, univerzális fűrész megerőltető mun-
kákhoz. Könnyű kezelhetőség és nagy nyomaték 
széles fordulatszám tartományban. A e 
láncfeszítése szerszámhasználatot nem igényel.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ és Low Vib®. 

 Rancher.   −

 Rancher AutoTune™.   −

e Rancher.   −

HUSQVARNA 439
Rendkívül könnyű, kompakt, praktikus láncfűrész 
gazdálkodók és egyéb igényes felhasználók 
számára, akik egy sokoldalú gépet szeretnének 
könnyebb vágási feladatokra.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

  −

HUSQVARNA 450
Professzionális jellemzőkkel bíró, második 
generációs fűrész univerzális használatra. 
Karcsúsított kialakítás. A e Smart Start® 
funkcióval rendelkezik és láncfeszítése 
szerszámhasználatot nem igényel.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

.   −

e.   −

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Nagy teljesítményű elektromos láncfűrész. 
Könnyen irányítható. Nagy láncsebesség.  
A láncfeszítéshez nincs szükség szerszámra.  
A EL kábele  m hosszú.

 V, / W, Vezetőlemez – cm,  
. kg.

EL.   −

EL.   −

HUSQVARNA 120i
Könnyű, kényelmes Li-ion akkumulátoros lánc-
fűrész. Szerszám nélküli láncfeszítés. Könnyű 
indítás és intuitív billentyűzet.

Vezetőlemez  cm, . kg (akkumulátor és 
vágószerelvény nélkül). Láncsebesség , m/s. 
savE™ funkció a maximális üzemidőért.

  −

  −. QC töltővel és BLi 
akkumulátorral

HUSQVARNA 525P5S
Robosztus, jó kiegyensúlyozott és könnyű 
magassági ágvágó teleszkópos szárral, hogy 
messzire elérjen. Az eltávolítható szár 
megkönnyíti a szállítást

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm,  
 hossza  cm, . kg. Eltávolítható szár.

  −

HUSQVARNA 525P4S
Robosztus, jól kiegyensúlyozott magassági 
ágvágó. A hosszú szárnak köszönhetően 
messzire elér.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm,  
hossza  cm, . kg.

  −

HUSQVARNA 530iP4
Egy robosztus magassági ágvágó. Rendkívül 
könnyű és jól kiegyensúlyozott, nagy lánc-
sebességgel. Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

Vezetőlemez – cm, . kg(akkumulátor és 
vágószerelvény nélkül). Láncsebesség  m/s. 
Hossza  cm. savE™ funkció a maximális 
üzemidőért.

  −           Akkumulátor és töltő nélkül

ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ

HUSQVARNA 530iPT5
Egy robosztus magassági ágvágó teleszkópos 
nyéllel a távolabbi helyek könnyebb elérése 
érdekében. Rendkívül könnyű és nagy teljesítményű 
berendezés, károsanyag-kibocsátás nélkül. 
Alacsony rezgésszint. Fröccsenő víz ellen védett 
(IPX).Vezetőlemez – cm, . kg (akkumulátor 
és vágószerelvény nélkül). Láncsebesség  m/s. 
Hossza  cm. Teleszkópos és savE™ funkció a 
maximális üzemidőért.

  −           Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 445
Olyan felhasználók számára ajánlott láncfűrész, 
akik értékelik a professzionális minőséget. Ez az 
univerzális gép egyesíti a jó teljesítményt és az 
üzemanyag takarékosságot. A e Smart Start® 
funkcióval rendelkezik és láncfeszítése 
szerszámhasználatot nem igényel.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg.  
Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

.   −

e.   −

e TrioBrake™.   −

HUSQVARNA 440
Olyan felhasználóknak ajánlott, akik rendkívül 
könnyen beindítható és irányítható fűrészt 
szeretnének nem állandó használatra.  
A e Smart Start® funkcióval rendelkezik, 
láncfeszítése szerszámhasználatot nem igényel 
és TrioBrake™ funkcióval is kapható.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

.   −

e.   −

e TrioBrake™.   −

HUSQVARNA 435
Egy nagyon könnyen elindítható és irányítható 
univerzális fűrész igényes felhasználók számára. 
A e láncfeszítése szerszámhasználatot nem 
igényel és Smart Start® funkcióval rendelkezik.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

.   −

e.   −

HUSQVARNA 115iPT4
Könnyű, akkumulátorral működő magassági 
ágvágó jó vágási kapacitással és közvetlen 
károsanyag-kibocsátás nélkül. Alacsony rezgés-
szint. A teleszkópos szár akár  méterre is elér. A 
termék két részre szedve könnyebben szállítható.

Vezetőlemez  cm, . kg (akkumulátor és 
vágószerelvény nélkül). Láncsebesség  m/s. 
Hossza  cm. Szimpla hevederrel együtt.

  −

HUSQVARNA 135 Mark II
Robosztus, megbízható és könnyen üzemeltet-
hető láncfűrész gyors vágási teljesítménnyel 
kiskerttulajdonosok számára. Könnyen indítható 
és kezelhető. Oldalra szerelt láncfeszítő. Az 
indításnál kisebb erő kell a berántáshoz.

 cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg.  
Air Injection™, X-Torq és Low Vib®.

  −

HUSQVARNA 130
Láncfűrész alkalmankénti favágásokhoz és tűzifa 
darabolására. Könnyen indítható és egyszerűen 
kezelhető. Gyors kioldású levegőszűrő és 
automatikusan visszatérő leállító kapcsoló.

 cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg.  
Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

  −

HUSQVARNA 120 Mark II
Robosztus, univerzális, könnyen használható 
fűrész igényes munkákhoz LowVib® funkcióval 
kiskerttulajdonosok számára. Karbantartása 
könnyű és az X-Torq® technológiának köszön-
hetően kevesebb a károsanyag-kibocsátás.

. cm³, . kW, Vezetőlemez – cm, . kg. 
Air Injection™, X-Torq és Low Vib.

 Mark II.   −

e Mark II.   −

HUSQVARNA 330i
Ácsok, kertészek és más igényes felhasználók 
részére. Szerszám nélküli láncfeszítés. Könnyű  
és nagyon egyszerűen használható bármely BLi 
akkumulátorral. 

Vezetőlemez – cm, . kg (akkumulátor és 
vágószerelvény nélkül). Láncsebesség  m/s. 
savE™ funkció a maximális üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül
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HUSQVARNA XP®
OLAJJAL ELŐRE 

ÖSSZEKEVERVE

SPECIÁLISAN HUSQVARNA KÉTÜTEMŰ MOTOROKHOZ  
KIFEJLESZTETT ÜZEMANYAG

HUSQVARNA XP® POWER 2
Nincs jobb üzemanyag a Husqvarna láncfűrészek számára, mint ez a Husqvarna 
előírások alapján gyártott alkilát benzin. A Husqvarna XP® POWER 2 pontosan 2 % 
szintetikus kétütemű olajjal összekeverve tökéletesebb égést biztosít kevesebb 
lerakódással, alacsonyabb üzemei hőmérséklettel, hatékonyabb működéssel és 
minimális károsanyag-kibocsátással. Megakadályozza továbbá a belső korróziót, 
megkönnyíti az indítást, csökkenti a szervizelés szükségességet és ezzel az 
állásidőt is. VEF címkével ellátott. 
5 liter. 589 22 76-10
Üzemanyag gyorstöltő. 582 06 66-01

HUSQVARNA TERMÉK
HUSQVARNA TERMÉKEKHEZ

X-CUT™ LÁNCOK ÉS X-FORCE™ VEZETŐLEMEZEK

A Husqvarna élen jár a láncfűrész gyártásban. Pontosan tudjuk, hogy mennyire fontos az 
üzemanyag, a vezetőlemez és a lánc a teljesítmény szempontjából. Ezért gondoljuk, hogy 
mindezek a láncfűrész részei és kiegészítői. Szakértelmünk segítségével kifejlesztettük  
a legoptimálisabb üzemanyagot, vezetőlemezt és láncot kifejezetten a Husqvarna 
láncfűrészekhez. A svédországi Huskvarnában kifejlesztett X-Cut™ SP33G lánc a Husqvarna 
által gyártott legelső lánc. Huskvarnában történik láncfűrészeink fejlesztése és tesztelése is. 
Fejlesztéseink jelentősen hozzájárulnak láncfűrészeink kiváló teljesítményéhez.  
Reméljük, hogy egyet fog érteni velünk, ha kipróbálja termékeinket.
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HOSSZABB FUTAMIDŐ  
ÉS KEVESEBB KARBANTARTÁS
A vágószerelvények anyagát és a gyártási 
folyamatát a végsőkig kifinomítottuk. Ennek 
köszönhetően az X-Cut™ lánc rendkívül 
éles, és ami még fontosabb, hogy élessége 
sokkal tartósabb.

KEVESEBB BEÁLLÍTÁS  
ÉS KISEBB SÉRÜLÉSVESZÉLY
Az X-Cut™ lánc gyárilag elő van feszítve,  
így hosszabb ideig dolgozhat gépével, mielőtt 
újrafeszítésre lenne szükség. Nem igényel 
szükségtelen láncfeszítést. Csökken a 
vágószerelvény laza lánc miatti sérülése is.

KEVESEBB KÖLTSÉG  
ÉS KEVESEBB SZERVIZELÉS 
A gondosan kiegyensúlyozott konstrukció,  
az anyagok és gyártási folyamatok rendkívül 
tartóssá teszik a gépet. Csökken a vágó-
szerelvény kopása és így ritkábban van 
szükség szervizelésre.

JOBB EREDMÉNYEK,  
KÖNNYEBB MUNKA
Az X-Cut™ láncot gyorsabb vágásokra 
terveztük és a csomagolásból kivéve azonnal 
használható. Ez növeli a hatékonyságot – és az 
Ön teljesítményét. A sima vágáshoz kevesebb 
nyomóerőre van szükség, ami fizikailag is 
kevesebb megterhelést jelent a kezelő 
számára.

A szélesebb vezetőlemez 
fokozza a tartósságot.

Az optimális láncprofil csökkenti  
a kopást és növeli az élettartamot.Az optimális hegesztés jobb 

tartósságot és merevséget 
eredményez.

ARANY ÖSSZEKÖTŐ SZEM
A könnyen észrevehető arany összekötő szem 
kifejlesztésének köszönhetően könnyedén 
megtalálhatja a kiindulási pontot a láncon, mely 
nagy segítséget jelent az élezésnél.

Megerősített, karbantartást  
nem igénylő orrkerék.

A középlemez optimális 
kialakítása könnyebbé teszi  
a vezetőlemezt, amire egy 
robosztus, hosszú élettartamú 
lánc kerülhet.

MINIMÁLIS ÁLLÁSIDŐ, MAXIMÁLIS EREDMÉNY

HUSQVARNA X-CUT™
Az SP33G láncok az első láncok, melyeket a Husqvarna tervezett, 
fejlesztett ki és gyártott. Mindez a svédországi Huskvarnaban történt,  
ahol láncfűrészeinket fejlesztjük és teszteljük. A Husqvarna X-Cut™ láncok 
kifejlesztése során a vágásteljesítmény maximalizálása volt a cél, aminek 
köszönhetően hosszabb ideig dolgozhat megszakítás nélkül. Hosszú távon 
érezni fogja a különbséget.

TARTÓS ÉS KÖNNYŰ VEZETŐLEMEZEK

HUSQVARNA X-FORCE™
Az X-FORCE™ a Husqvarna válasza arra, hogy milyen egy tökéletes 
vezetőlemez. Egyszerre könnyű és kevés karbantartást igényel, mégis 
elég tartós ahhoz, hogy bírja a hosszan tartó igénybevételt. A Husqvarna 
X-FORCE™ vezetőlemezek a Husqvarna X-Cut™ láncokkal párhuzamosan 
kerültek kifejlesztésre a Husqvarna láncfűrészek teljesítményének 
optimalizálása érdekében. Az eredmény egy olyan vágószerelvény, amely 
új szintre emeli a láncfűrészek teljesítményét – könnyen felgyorsulnak, 
pontosan vágnak és a súrlódási veszteség minimális.



28

TÖMÖR VEZETŐLEMEZEK CSERÉLHETŐ ORRBETÉTTEL
Hosszú vezetőlemezekhez ajánlott, az orrkerék csökkenti a lánc gördülési ellenállását.  
A terhelés átadódik a kiváló minőségű golyóscsapágyra. A vezetőlemezeket bevonat védi 
a karcolódástól és a korróziótól. A cserélhető orrbetét pótalkatrészként rendelhető.  
A következő méretben kapható:  3 / 8" (18–28").

HUSQVARNA TÖMÖR VEZETŐLEMEZEK
A tömör vezetőlemezek használata keményfához, vastag kéreghez és nagyon homokos, 
poros környezetben ajánlott. A vezetőlemezeket bevonat védi a karcolódástól és  
a korróziótól. A következő méretekben kapható: 404" ( 24–42") és 3/8" (18–28").

X-FORCE™ VEZETŐLEMEZEK
Az X-Force™ rétegelt vezetőlemezek karbantartása egyszerűbb, termelékenysége nagyobb. 
Modelltől függően a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: korszerűsített láncprofil, 
nagyobb orrkerék, kikönnyítések a középlemezen, új csapágyazás, megerősített alátámasztás 
és a zsírzó furat eltávolítása. A következő méretekben kapható:  3/8" (15–20"), 3 / 8" mini 
(12– 16") és .325" (13–20"). 

KISMÉRETŰ VEZETŐLEMEZ FARAGÁSHOZ
A faragáshoz való vezetőlemezek orrsugara kisebb, ezért kiválóan alkalmasak szobrászati 
és egyéb precíziós munkákra. A következő méretben kapható:  1/4" (10–12").

LÁNCFŰRÉSZ TARTOZÉKOK

ÚJ

ÚJÚJ

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

1 /4" OSZTÁSÚ LÁNCOK, 38 cm³-IG AJÁNLOTT
Rendkívül könnyű lánc, sima és tiszta vágásra. Micro Chisel vágószemekkel.

PIXEL 3 / 8" MINI OSZTÁSÚ LÁNCOK
Akkumulátoros fűrészekhez ajánlott. Kis súlyú, alacsony visszarúgású, kisebb 
teljesítményt igénylő lánc.

3 / 8" MINI OSZTÁSÚ LÁNCOK, 45 cm³-IG AJÁNLOTT
Alacsony rezgésszintű lánc olyan favágók számára, akik kisebb méretű fűrészeket 
használnak nagy termelékenységű környezetben, vagy felső fogantyús benzinmotoros 
alpin favágó fűrészekhez. Alacsony visszarúgású változatban is kapható.

PIXEL .325" OSZTÁSÚ LÁNCOK, 35-55 cm³-IG AJÁNLOTT
A modern, könnyű láncfűrészek igényeihez került kifejlesztésre. Keskeny rést vág, ami 
kevesebb energiát igényel. Alacsony visszarúgási és rezgésszintű Micro Chisel 
vágószemek. Nem ajánlott nagy igénybevétel, például vihar pusztította erdők esetén..

.325" OSZTÁSÚ LÁNCOK, 35-60 cm³-IG AJÁNLOTT 
Nagy teljesítményű, alacsony rezgésszintű Micro Chisel vágószemek. Megerőltető 
munkakörnyezetben ideális. 

3 / 8" OSZTÁSÚ LÁNCOK, 50-100 cm³-IG AJÁNLOTT
Professzionális Chisel vágószemek a tiszta fa nagy teljesítményű vágásához vagy  
Semi Chisel vágószemek a gyors vágás és könnyű élezés érdekében. A Chisel vágószem 
kapható még szögletes köszörüléssel is a professzionális használat érdekében.

.404" OSZTÁSÚ LÁNCOK, 85 cm³ FÖLÖTT AJÁNLOTT
Nagy rönkökhöz való lánc, amely három változatban kapaható professzionális felhaszná-
lóknak. Chisel vágószemek azok számára, akiknek nagy termelékenységre van szükségük, 
és akik nagyobb méretű fűrésszel vágnak tiszta fát. Micro Chisel vágószemek  
a gyors vágás és a könnyű élezés érdekében. Teljesen lekerekített Chipper változat  
a kiváló vágásteljesítmény, a könnyű élezés és az él tartóssága érdekében.

SPECIÁLIS LÁNCOK
Speciális gyári köszörülésű láncok, amelyekkel méretpontos deszkák és lécek vághatók 
nagy rönkökből a száliránnyal párhuzamosan.

VEZETŐLEMEZ ÉS LÁNC KÉSZLET
A készlet egy X-Force™ kis felszerelési méretű vezetőlemezt és két láncot tartalmaz.  
13". 1,5 mm. 593 14 01-01. 15". 1,5 mm- 593 14 01-02. 13". 1,3 Pixel. 593 14 05-01. 15".  
1,3 Pixel. 593 14 05-02.

HUSQVARNA X-Cut™ SP33G
Semi-Chisel Pixel .325" osztású 1.3 mm-es lánc a Husqvarna által kifejlesztett és gyártott 
lánc. Jellemzői az alacsony visszarúgás, keskeny vágás, kismértékű nyúlás és csillapító 
meghajtószem. Kifejezetten professzionális felhasználásra, közepes méretű 
láncfűrészekhez 55 cm3-ig. A legtöbb 550 XP® láncfűrésznél alapfelszereltség.

HUSQVARNA X-Cut™ S93G
A Semi-Chisel  3/8" mini osztású 1.3 mm-es S93G lánc a kisebb, 100-as és 200-as sorozatú 
láncfűrészekhez vagy az felső fogantyús láncfűrészekhez. Az optimális geometria és élezés 
nagy vágási sebességet biztosít. A nagy hatékonyság és teljesítmény sima és precíz vágást 
tesz lehetővé.

HUSQVARNA X-Cut™ SP21G
Az SP21G egy Semi-Chisel .325" mini osztású 1.1 mm-es lánc, melyet kifejezetten teljes 
munkaidőben használt akkumulátoros láncfűrészek vágási sebességének és 
hatékonyságának növelésére fejlesztettünk ki. A lánc energiahatékony és az optimális 
geometria állandó sima vágást, kiváló szúróvágást, továbbá jobb kezelhetőséget és 
manőverezhetőséget biztosít.

HUSQVARNA X-Cut™ C85
A Full Chisel, nagy teljesítményű  3/8" osztású 1.5 mm-es láncok egész napos igénybevételű 
professzionális erdészeti láncfűrészekhez lettek kifejlesztve. A lánc teljes egészében 
Husqvarna gyártmány, amely garantálja, hogy a legnagyobb vágási teljesítményt éri el a lánc-
fűrészével. A kiváló kopásállóság és vágási hatékonyság, az éltartósság és az kismértékű 
nyúlás garantálják a jó eredményt, a kevesebb karbantartást és az alacsonyabb költségeket.

RÉTEGELT VEZETŐLEMEZEK ORRKERÉKKEL
Az enyhe ív és a kicsi orrsugár csökkenti a visszarúgás veszélyét és megkönnyíti az 
irányíthatóságot. A vezetőlemezeket bevonat védi a karcolódástól és a korróziótól.  
A következő méretekben kapható:  3/8" mini (10 – 16") és .325"mini (10–16").
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KISMÉRETŰ VEZETŐLEMEZ FELSZERELÉSI PONTJA NAGYMÉRETŰ VEZETŐLEMEZ FELSZERELÉSI PONTJA
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RÉTEGELT VEZETŐLEMEZ ORRKERÉKKEL 
• • • H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 575 84 22-58 501 84 40-58
• • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 575 84 22-64 501 84 40-64
• • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1.3 mm 579 55 90-68 501 84 40-68

H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 505 89 16-40 576 93 65-40
• • H38 10" / 25 cm 3 /8" mini .043" / 1.1 mm 501 95 95-40 581 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 41-46 593 91 43-46
• • X-Cut™ SP21G 12" / 30 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 41-51 593 91 43-51
• • X-Cut™ SP21G 14" / 35 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 41-59 593 91 43-59

• • H37 10" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 585 82 91-40 576 93 65-40
• H37 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 585 82 91-44 576 93 65-44

• • 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

RÉTEGELT VEZETŐLEMEZ ORRKERÉKKEL, 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

TÖMÖR VEZETŐLEMEZ CSERÉLHETŐ ORRBETÉTTEL
• • 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

TÖMÖR VEZETŐLEMEZ
• • • 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

SZÉLESÍTETT KÖZÉPRÉSSZEL A TISZTÁBB VÁGÁS ÉRDEKÉBEN
• H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 82 85-40 576 93 65 -40

* A 390XP® esetében a .404" láncosztással rendelkező tömör vezetőlemez opcionális egyes piacokon. Mindig olvassa el a Használati útmutatóban, hogy milyen vágószerelvény használható a láncfűrésszel. Ez az út-mutató csak általános 
információkat tartalmaz. Ellenőrizze a láncfűrész Használati útmutatójában, hogy az adott láncfűrész típushoz az adott országban a felsorolt lánc és vezetőlemez ajánlott-e.

TERMÉKÚTMUTATÓ A VEZETŐLEMEZEKHEZ ÉS A LÁNCOKHOZ
LÁNCFŰRÉSZ TARTOZÉKOK
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A kifolyócsövet optimalizált, állandó áramlásra 
terveztük, amely felgyorsítja a feltöltést.  
Egy mechanikus zár megakadályozza a 
szivárgást és egy automatikus elzáró pedig az 
üzemanyag kifolyását és a tartály túltöltését.

A beépített 
rekeszben 
elhelyezhetők 
szerszámok és 
pótalkatrészek, 
például reszelők, 
láncok.

HUSQVARNA KOMBI KANNA, 5 L
Gyors újratöltést tesz lehetővé anélkül, hogy az üzemanyag kifröccsenne vagy kárba veszne.  
A tartályok űrtartalma optimális üzemanyag/olaj arány tárolását teszi lehetővé (,/, liter).  
A beépített rekeszben elhelyezhetők szerszámok és pótalkatrészek. Az ENSZ előírásai szerint 
jóváhagyva.

,/, liter.   −

Üzemanyag kiöntő cső.   −

Olaj kiöntő cső.   −

Téli olajkiöntő cső.   −

HUSQVARNA KOMBI KANNA, 6L
Túltöltés elleni hatékony védelemmel ellátott 
kombi kanna. Amikor a tartály megtelt, az átfolyás 
automatikusan leáll, és el tudja emelni a kannát 
csöpögés nélkül. Az ENSZ előírásai szerint 
jóváhagyva.

/. liter,   −

HUSQVARNA ÜZEMANYAG KANNA, 
NARANCSSÁRGA
Túltöltés elleni hatékony védelemmel ellátott 
kanna. Az ENSZ előírásai szerint jóváhagyva.

 liter,   −

HUSQVARNA XP®  
SZINTETIKUS KÉTÜTEMŰ OLAJ

Kiváló, teljesen szintetikus és biológiailag lebomló 
kétütemű olaj, nagy terhelés és magas 
fordulatszám melletti megerőltető használatra 
tervezve. Minden Husqvarna termékhez alkalmas. 
Teljesíti a JASO FD/ISO EGD és a Rotax  
motoros szán hajtómű teszt követelményeit.  
VEF címkével ellátva.

, liter.   −

 liter adagolós flakon.  −−

 liter.   −

HUSQVARNA LS+ 
KÉTÜTEMŰ OLAJ

Részben szintetikus, alacsony füstölésű olaj, 
amely kiváló védelmet nyújt mind a sovány 
keverék, mind pedig a kokszlerakódás okozta 
dugattyúberagadás ellen. Csomagolása az egyik 
legjobb a piacon. Teljesíti a JASO FD/ISO EGD és  
a Rotax  motoros szán hajtómű teszt 
követelményeit. VEF címkével ellátva.

, liter.   −

 liter adagolós flakon.   −

 liter.   −

HUSQVARNA HP
KÉTÜTEMŰ OLAJ

Gondosan kiválasztott összetevőkből került 
kifejlesztésre, hogy gyengébb minőségű 
üzemanyaggal is jól működjön. Teljesíti a JASO 
FD/ISO EGD és a Rotax  motoros szán 
hajtómű teszt követelményeit. VEF címkével 
ellátva

, liter.   −

 liter adagolós flakon.   −

 liter normál.   −

 liter.   −

HUSQVARNA BIO ADVANCED LÁNCKENŐ OLAJ

A Husqvarna növényi alapú lánckenő olajának 
kenési tulajdonságai kiválóak, még szélsőséges 
körülmények között is. Kitűnő korrózió gátló 
hatású, biztosítja a használaton kívüli 
vezetőlemez és lánc védelmét is. 

 liter.   −

 liter.   −

HUSQVARNA ÁSVÁNYI LÁNCKENŐ OLAJ

Adalékanyaggal a nagyteljesítményű 
láncfűrészek számára. Garantálja a lánc és  
a vezetőlemez csekély kopását. Egész évi 
univerzális használatra.

 liter.   −

 liter.   −

HUSQVARNA LÉGSZŰRŐ OLAJ

Biológiailag lebomló. Hatékonyan fogja fel a 
szennyező részecskéket a levegőszűrőben, 
ezáltal tisztább levegőt szív be a motor, ami 
csekélyebb mértékű kopást eredményez.

 liter.   −

HUSQVARNA UNIVERZÁLIS KENŐZSÍR

Kenőzsír jó korrózióvédelemmel és teherbírással. 
Általános kenési célokra megfelelő.

 g.   −

A HUSQVARNA 
FŰRÉSZ 
TELJESÍTMÉNYÉNEK 
OPTIMALIZÁLÁSA
A Husqvarna kétütemű olajok és 
üzemanyagok megfelelnek a szigorú 
előírásainknak és VEF - Verified Engine 
Formula (ellenőrzött minőség) címkével 
vannak ellátva. A VEF címkével ellátott 
olajok és üzemanyagok a legjobb 
körülményeket biztosítják a Husqvarna 
motorok számára, hogy az teljes 
élettartama alatt maximális teljesítményt 
nyújtson. A Husqvarna kétütemű motorok 
14.000 f/perc fordulatszámon működnek 
gyakran nagy terhelés alatt. Motorjaink 
tartósak és erőteljesek, mégis könnyűek. 
Ez különleges követelményeket támaszt 
az olajjal szemben – ezért fontos, hogy  
a megfelelőt válassza.
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AZ ÉLES LÁNC UGYANOLYAN FONTOS, 
MINT AZ ERŐTELJES MOTOR
Ahhoz, hogy láncfűrésze hatékonyan, biztonsággal és pontosan működjön, 
elengedhetetlen az éles lánc. Az élezés gyakorisága a használat gyakori-
ságától függ. A lánc állapotát jól jelzi a forgács kinézete. Az éles lánc finom, 
egyenletes forgácsot, míg az életlen lánc fűrészport képez. A lánc 
élezéséhez egy gömbölyű reszelőre, egy lapos reszelőre és egy élező 
sablonra van szüksége. Javasoljuk továbbá, hogy fogja satuba a vezető-
lemezt, hogy mindkét keze szabad legyen.

HUSQVARNA INTENSIVE CUT 
GÖMBÖLYŰ RESZELŐK
Optimális vágási teljesítményre és 
hosszabb élettartamra tervezve.  
 db.

. mm,   −

. mm,   −

. mm,   −

. mm,   −

LAPOS RESZELŐK
Minőségi reszelők, amelyek megfelelő geometriát 
adnak a vágószemeknek.

Flat file "  pc,   −

Flat file "  pcs,   −

Flat file "  files/p,   −

Flat file "  pc,   −

Flat file "  pcs,   −

ÉLEZŐKÉSZLET
Komplett élezőkészlet, mely egy reszelőnyélből, 
egy kombi élezőből vagy külön élező sablonból és 
mélységhatárolóból, továbbá két gömbölyű és 
egy lapos reszelőből áll.

H,   −

X-Cut™ SPG,   −

X-Cut™ SPG,   −

H,   −

H / H / H / H,   −

X-Cut™ SG,   −

H,   −

H,   −

X-Cut™ C / C,   −

H / H / H / H/ H,   −

H(S),   −

ÉLEZŐ SABLON
Speciális kialakítású élező sablonok, amelyek 
megadják a megfelelő élezési szöget. Gömbölyű 
reszelővel együtt használja.

H /", . mm,   −

H / H / H .", . mm,   −

H /" mini Pixel, . mm,   −

H / H / H /" mini,   −

H(S) .", . mm,   −

KOMBI ÉLEZŐ
Kombi élezőink speciálisan vannak kialakítva 
élező és mélységhatároló sablonnal egy 
eszközben. A gömbölyű és a lapos reszelővel 
együtt használja, hogy a láncot a helyes szögben 
és méretre élezze.

H /" . mm,   −

X-Cut™ SPG ." mini / . mm Pixel,  
  −

X-Cut™ SPG ." . mm Pixel,  
  −

H ." / . mm Pixel,   −

H / H / H ." / . mm,   −

X-Cut™ SG /" mini . mm,   −

X-Cut™ C / C /" Chisel,  
  −

H / H / H / H(S) / H(S) /" Chisel, 
  −

H / H / H / H /" Semi-chisel,  
  −

RESZELŐNYÉL
Szabadalmaztatott reszelőrögzítő rendszer. 
Valamennyi reszelőhöz illeszkedik. A °-os és 
°-os os letörések biztosítják a megfelelő 
élezési szöget.

Reszelőnyél Ø .–. mm,   −

Reszelőnyél lapos reszelőkhöz,   −

ÉLEZŐ SATU
A láncfűrész/vezetőlemez biztonságos 
rögzítésére élezés közben. Kovácsolt acélból 
készült.

  −

MÉLYSÉGHATÁROLÓ SABLON
Speciálisan kialakított mélységhatároló sablon, 
mely a lapos reszelővel együtt használva 
gondoskodik arról, hogy a vágószem mélység-
határolója a helyes magasságban legyen.

.",   −

/",   −

.",   −

/" mini  / /" mini Pixel,   −

TERMÉKÚTMUTATÓ - RESZELŐK

LÁNCFŰRÉSZ NEVE
LÁNC TÍPUS, 
LÁNCOSZTÁS

RESZELŐ 
KÉSZLET

KOMBI
ÉLEZŐK

ÉLEZŐ
SABLONOK

MÉLYSÉG- 
HATÁROLÓ

GÖMBÖLYŰ 
RESZELŐ

LAPOS RESZELŐ RESZELŐ NYÉL

H00 1/4" 580 68 75-01 580 68 74-01 505 69 81-18 — 4.0 505 69 81-60 505 69 78-01

SP21G .325" mini Pixel 595 00 46-01 595 00 47-01 — — 4.0 505 69 81-60 505 69 78-01

SP33G .325" Pixel 586 93 34-01 586 93 84-01 — — 4.8 505 69 81-60 505 69 78-01

H30 .325" Pixel 505 69 81-27 505 69 81-08 — — 4.8 505 69 81-60 505 69 78-01

H25 / H22 / H21 / H28 .325" 505 69 81-25 505 69 81-09 505 69 81-10 505 69 81-00 4.8 505 69 81-60 505 69 78-01

H38 3/8" mini Pixel — — 579 55 88-01 505 69 81-03 4.5 505 69 81-60 505 69 78-01

S93G 3/8" mini 587 80 67-01 587 80 90-01 — — 4.0 505 69 81-60 505 69 78-01

H35 / H36 3/8" mini 505 69 81-38 — 505 24 37-01 — 4.0 505 69 81-60 505 69 78-01

H37 3/8" mini 579 65 36-01 — 505 24 37-01 — 4.0 505 69 81-60 505 69 78-01

C85 / C83 3/8" 586 93 85-01 586 93 86-01 — — 5.5 505 69 81-60 505 69 78-01

H42 / H45 / H46 / H47 /  
H47S / H48 

3/8" 505 69 81-30 505 24 35-01 — 505 69 81-01 5.5 505 69 81-60 505 69 78-01

H54 (Semi-chisel) 3/8" — 575 99 15-01 — — 5.5 505 69 81-60 505 69 78-01

H64, H64S .404" 505 69 81-92 — 505 69 81-15 505 69 81-02 5.5 505 69 81-60 505 69 78-01
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LEGYEN KÉZNÉL
AMIRE SZÜKSÉGE VAN

Amikor egy teljes napot az erdőben tölt, fontos, hogy minden szükséges felszerelés 
kéznél legyen. Természetesen az is lényeges, hogy mindezekhez könnyen hozzáférjen, 
hogy hatékonyan és kényelmesen dolgozhasson. Egy Husqvarna láncfűrész kiváló 
kiinduló pont ehhez, és ha még a megfelelő professzionális szerszámok is kéznél vannak 
hozzá, akkor igazán könnyen, biztonságosan és hatékonyan végezheti a munkáját.
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1. FLEXI SZERSZÁMTARTÓ ÖV
Egy rugalmas és ergonomikus szerszámtartó öv 
kiváló súlyelosztással és állítható, egy kézzel 
oldható övcsattal.

  −

2. HEVEDER FLEXI SZERSZÁMTARTÓ ÖVHÖZ
Az ergonomikus kialakításnak és a mellkas 
hevedernek köszönhetően a súly áttevődik  
a vállakra.

  −

3. KOMBI HORDTÁSKA
Ideális fogók vagy horgok tárolására. Akasztóval 
mérőszalag számára.

  −

4. KOMBI SZERSZÁMTARTÓ ÉKTARTÓ ZSEBBEL
Ideális fogók vagy horgok tárolására, plusz 
éktartó zsebbel. 

  −

5. ÉKTARTÓ ZSEB
Ideális több ék tárolására külön rekeszekben.

  −

6. UNIVERZÁLIS TARTÓ
Univerzális tartó elsősegély csomag, GPS 
nyomkövető vagy egyéb kisebb eszközök 
számára.

  −

7. MÉRŐSZALAG TARTÓ
Ideális tartó mérőszalag tárolására, hogy mindig 
kéznél legyen.

  −

8. RESZELŐ ÉS KOMBI-SZERSZÁMTARTÓ
Ideális egy gömbölyű és egy lapos reszelő, plusz 
egy kombi-szerszám tárolására. A tartó 
megakadályozza, hogy a szerszámok eltörjenek 
vagy elvesszenek.

  −

9. SPRAY TARTÓ
A spray tartó gondoskodik a spray biztonságos 
tárolásáról.

  −

10. HORDOZÓ AKASZTÓ
Többfunkciós akasztó különféle szerszámok, 
vizes palackok és egyebek tárolására.

  −

11. UNIVERZÁLIS SZERSZÁMTARTÓ
Többfunkciós akasztó különféle szerszámok, pl. 
fejsze, törőrúd stb. számára.

  −

12. TÖRŐRÚD TARTÓ
A klasszikus szerszámtartó övhöz tartozó törőrúd 
tartó a FLEXI szerszámtartó övhöz is használható.

  −

13. TOLÓMÉRCE TARTÓ
A klasszikus szerszámtartó övhöz tartozó 
tolómérce tartó a FLEXI szerszámtartó övhöz is 
használható.

  −

14.  ZSÍRKRÉTA TARTÓ ORSÓVAL
 mm-es zsírkréta tartó rugós fém orsóval. 
Robosztus kialakítás. Könnyen illeszthető a 
szerszámtartó övre vagy a hevederre.

  −

  −, zsírkréta ( db)

15. TARTOZÉK TÁROLÓ TASAK
Külön tároló tűzoltó készülék, vizes palack, kisebb 
ruhadarabok stb. tárolására.

  −

FLEXI SZERSZÁMTARTÓ ÖV
- HORDOZÓ KÉSZLET
Egy rugalmas és ergonomikus szerszámtartó öv, 
melyen kiválóan eloszlik a súly. Az övcsat egy 
kézzel oldható. Kifejezetten erdészeti munkákhoz 
fejlesztettük ki. Könnyen testre szabható az 
egyszerűen rögzíthető tartókkal, zsebekkel és 
hevederrel.

FLEXI Szerszámtartó öv. Heveder. Tartozék tároló tasak. Reszelő 
és kombi-szerszámtartó. Univerzális tartó. Hordozó akasztó. 
Éktartó zseb.

  −

FLEXI SZERSZÁMTARTÓ ÖV
- ÉKTARTÓ KÉSZLET
Egy rugalmas és ergonomikus szerszámtartó öv, 
melyen kiválóan eloszlik a súly. Az övcsat egy 
kézzel oldható. Kifejezetten erdészeti munkákhoz 
fejlesztettük ki. Könnyen testre szabható az 
egyszerűen rögzíthető tartókkal, zsebekkel és 
hevederrel.

FLEXI Szerszámtartó öv. Heveder. Ék-tartó zseb. Reszelő és 
combi-szerszámtartó. Univerzális tartó. Uni-verzális 
szerszámtartó. Kombi szer-számtartó éktartó zsebbel.

  −

FLEXI SZERSZÁMTARTÓ ÖV
- KOMBI KÉSZLET
Egy rugalmas és ergonomikus szerszámtartó öv, 
melyen kiválóan eloszlik a súly. Az övcsat egy 
kézzel oldható. Kifejezetten erdészeti munkákhoz 
fejlesztettük ki. Könnyen testre szabható az 
egyszerűen rögzíthető tartókkal, zsebekkel és 
hevederrel.

FLEXI Szerszámtartó öv. Heveder. Kombi szerszámtartó éktartó 
zsebbel. Reszelő és kombi-szerszámtartó. Uni-verzális 
szerszámtartó. Univerzális tartó. Kombi hordtáska.

  −

TARTOZÉKOK

ÚJ ÚJ ÚJ
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1. SZERSZÁMTARTÓ ÖV
Tartozékokkal felszerelt klasszikus szerszámtartó öv 
két szerszámtáskával, emelőhoroggal, emelőfogóval, 
hátsó szerszámtartóval és egy  méteres mérő-
szalaggal. A szerszámtartó öv extra széles, hogy 
jobban támassza a hátat.

  −

Kombi hordtáska polietilénből (LDPE),   −

Kombi hordtáska bőrből,   −

Kombi szerszámtartó éktartó zsebbel,   −

2.  MÉRŐSZALAG
A mérőszalag egyszerűen használható, könnyű. 
Ideális fatörzsek és rönkök mérésére. Könnyen 
megfeszíthető. A szalag mindkét oldala mérőskálával 
ellátott. Robosztus alumínium ház.

 m kioldó horoggal,   −

 m kioldó horoggal,   −

 m rönkhoroggal,   −

 m / ’ kioldó horoggal,   −

 m / ’ kioldó horoggal,   −

3. ÖVEK
PVC,   −

Bőr,   −

4. FORGATÓ HEVEDER
Beszorult fák mozgatására/forgatására, valamint 
hevederként dobozok szállításához.

  −

5. EMELŐFOGÓ
Éles kampó köszörült élekkel. A speciálisan edzett és 
kezelt felületű acél ellenállóvá teszi az erőhatásokkal 
és a korrózióval szemben.

 cm,   −

 cm,   −

6. EMELŐHOROG
Meghosszabbított horog, szélesebb markolattal  
a munka megkönnyítésére. A speciálisan edzett és 
kezelt felületű acél ellenállóvá teszi az erőhatásokkal 
és a korrózióval szemben.

  −

ERDÉSZFEJSZE
Kisebb fák kivágására és rönkök 
gallyazására.

 cm,   −

Pótnyél,   −

KEMPING FEJSZE
Kisméretű fejsze természetjáráshoz  
és kempingezéshez.

. cm,   −

Pótnyél,   −

ÁCSFEJSZE
Famegmunkálásra, a nyélen bemélyedés 
található a fejrésznél.

 cm,   −

Pótnyél,   −

FEJSZE
Kisméretű fejsze tűzifa aprításhoz és  
kerti munkákhoz.  

. cm,   −

KÉTKEZES FEJSZE
Rönkök és nagyobb fadarabok hasítására. 
Pörölyként is használható.

 cm,   −

Pótnyél,   − 

HASÍTÓFEJSZE
Erősebb fa és tűzifa hasítására. 

 cm,   −

KISMÉRETŰ HASÍTÓFEJSZE
Tűzifa hasítására.

 cm,   −

Pótnyél,   −

HUSQVARNA H900
Kisméretű fejsze tűzifa aprításához, kerti 
munkákhoz és kisebb háztáji munkákhoz.

 cm,   −

HUSQVARNA A1400 
Univerzális fejsze különféle fával, többek 
között gyantás fával történő munkákhoz.

 cm,   −

HUSQVARNA A2400 
Erőteljes, univerzális fejsze különféle fával 
történő munkákhoz.

 cm,   −

HUSQVARNA S1600 
Tűzifa feldarabolására ajánlott hasítófejsze.

 cm,   −

HUSQVARNA S2800 
Nagyobb farönkök feldarabolására ajánlott 
erőteljes hasítófejsze.

 cm,   −

HUSQVARNA FEJSZÉK – VALÓDI SZAKÉRTELEM
A Husqvarna fejszék széles skáláját kínálja különböző típusú munkákhoz. 
A fejszék Svédországban készülnek, svédacélból, folyamatosan kiváló 
minőségben. Megfelelő karbantartással a fejszét hosszú ideig 
használhatja.

ALPIN FAVÁGÓ SZERSZÁMOK 1. LÁNCFŰRÉSZ HEVEDER
A láncfűrész karabinerrel együtt használ-
ható a fűrész derékszíjhoz rögzítésére. 
Rugalmas kivitel. Méretei , m alaphely-
zetben és , m teljesen kifeszítve.

  −

2. LÁNCFŰRÉSZ KARABINER/KAMPÓ
A láncfűrész és a heveder könnyű össze-
kapcsolásához. Robosztus kivitel.

Övről levehető hevederhez. 

  −

T XP® és TiXP® gépekhez 
optimalizált.

  −

3. RÖGZÍTŐSZEM
Alpin favágó szakemberek számára 
hasznos. Biztonságos rögzítést tesz 
lehetővé a láncfűrész és a heveder között. 
Biztonsági kioldószerkezettel.

  −

VALAMENNYI SZERSZÁMNAK MEGVAN A 
RENDELTETÉSE, AMINEK JÓL MEG IS FELEL
Az, hogy a kertészeti és erdészeti gépek piacvezető gyártói vagyunk, nem 
jelenti azt, hogy megfeledkezünk a munka elvégzéséhez szükséges kisebb 
szerszámokról és tartozékokról. A fejszéket, késeket, emelőhorgokat, 
törőrudakat és más szerszámokat gondosan választottuk ki, hogy Önnek 
mindene meglegyen, amire szüksége van ahhoz, hogy jól elvégezze a 
munkáját. A minőségi anyagokból készült táskáink védik az eszközeit és 
megkönnyítik azok szállítását.
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1. GALLYAZÓKÉS
Speciális, edzett acélkéssel és hikorifa nyéllel. 
Bokrok tisztítására és fák gallyazására 
használható.

 cm,   −

2. TOLÓMÉRCE
Köböző táblázattal és két oldalon centiméteres 
beosztással.

 cm,   −

 cm,   −

Tok,   −

3. GALLYAZÓ FEJSZE
Hikori nyéllel és megfordítható, cserélhető 
kétoldalas késsel.

  −

Pótkés,   −

4. KÉREGHÁNTOLÓ
 cm hosszú,  cm széles késsel.

  −

Pótkés,   −

5. ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
Hajlított él, a csúcsán horoggal és késsel  
a kéreg átvágásához a széthasadás 
megakadályozása érdekében.

. cm kérgező késsel, 
  −

Pótkés,   −

. cm,   −

Pótkés,   −

6. TELESZKÓPOS NYÉL 
.– méteres. Hossza egyszerűen állítható.

  −

7. 200 FO ÖSSZECSUKHATÓ ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
Összecsukható fűrész  mm-es vágókéssel 
különböző alkalmazásokra

  −

8. 300 ST EGYENES ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
Egyenes fűrész  mm-es vágókéssel friss és 
száraz fa fűrészelésére. Tokkal együtt.

  −

9. 300 CU ÍVELT ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
Ívelt fűrész  mm-es vágókéssel megerőltető 
metszéshez. Tokkal együtt.

  −

ELSŐSEGÉLY KÉSZLET

Tartalma: kötszer,  sebtapasz különféle 
méretben,  sebtörlő,  tükör,  vattapálcika. 

  −

JELÖLŐ SZALAG
 % viszkóz, biológiailag lebomló.  mm 
széles és kb.  m hosszú.

Narancssárga   −

Piros   −

Kék   −

Sárga   −

1. FADÖNTŐ ÉK
Ütésálló polisztirolból készült fadöntő ék.  
Segít, hogy a fa a megfelelő irányba dőljön.

 cm,   −

 cm,   −

 cm,   −

2. ALUMÍNIUM FADÖNTŐ ÉK
Segít, hogy a fa a megfelelő irányba dőljön. 
Újraköszörülhető..

 g,  cm,   −

 g, , cm,   −

3. HASÍTÓÉK
Csavart formájú ék. Rönkök pöröllyel vagy 
pörölyfejszével történő hasítására.

  −

4. EGYENES HASÍTÓÉK
Kiváló minőségű acélból készült.

  −

5. TÖRŐRÚD
Kombinált ütő- és törőrúd. Hátulján speciális 
formájú sarokrész, mely az ék ütésekor 
csökkenti a rezgéseket.

 cm,   −

6. TALPAS TÖRŐRÚD
Teleszkópos, talpas törőrúd.  
Övre tehető tokban is hordható.

 cm,   −

Holster,   −

7. TÖRŐRÚD RÖNKFORGATÓ HOROGGAL
Kovácsolt, műanyag fogantyúval, 
feszítősarokkal és forgatóhoroggal.

 cm,   −

8. HOSSZÚ TÖRŐRÚD
Kovácsolt alsó részek a még nagyobb 
terhelhetőség érdekében. A hosszú fogantyú 
miatt két kézzel is meg lehet fogni.

 cm,   −

Rönkforgató horog,   −

9. FAVÁGÓ EMELŐ (SAPPIE)
Farönkök mozgatására szolgáló szerszám. 
Polírozott fém fej, hajlított csúccsal. A fogantyú 
felső része narancssárga színű a jobb 
láthatóság érdekében.

 cm.   −

 cm.   −

DUFFEL TÁSKA
Vízlepergető és könnyen tisztítható anyagból 
készült táska belső zsebekkel és puha füllel. 
Eltávolítható vállpánttal.

 literes,   −

KEREKES TÁSKA
Robosztus kerekeken guruló táska könnyen 
hozzáférhető U-alakú cipzárral és csendes 
gumírozott görgőkkel. A formázott oldalsó rész 
és a merevített alj gondoskodnak arról, hogy  
a táska megtámasztás nélkül is stabilan álljon. 
Két rendező rekesz.

 literes,   −

LÁNCFŰRÉSZ TÁSKA
Speciális zsebek a láncfűrész reszelőknek. 
Tépőzáras külső zsebek. Valamennyi 
láncfűrészhez használható.

 literes,   −

HÁTIZSÁK
Tartós hátizsák minden időjárási körülményhez. 
A vízálló anyagból készült hátizsák könnyen 
tisztítható. Kényelmes rekeszekkel laptop, vizes 
palack, termosz stb. számára.

 literes,   −
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A fűkaszálás és szegélynyírás nehéz, hosszadalmas feladat, amely kitartást igényel mind a gép,  
mind az üzemeltető részéről. Fűkaszáink, szegélyvágóink és tisztítófűrészeink éppen ezért erősek  
és rendkívül tartósak, miközben súlyuk könnyű. Egyszerűen kezelhetők és olyan eredményeket 
nyújtanak, amelyekre méltán lehet büszke. Annak érdekében, hogy a munkavégzés a legkényel-
mesebb lehessen, a Husqvarna olyan konstrukciójú hevedereket kínál, amelyek optimálisan osztják  
el a súlyt a vállak, a mellkas és a hát között. A hosszú műszakok kényelméért fáradozunk.

ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÓK ÉS KOMBI GÉPEK

KEMÉNY 
MUNKÁHOZ
ÉS TISZTA 
TEREPHEZ
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AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

ROBOSZTUS KONSTRUKCIÓ
A kereskedelmi forgalomban kapható szegélyvágóink, 
fűkaszáink és erdészeti tisztítófűrészeink mind erőteljes, 
biztonságosan üzemeltethető gépek, amelyeket sokévi 
megerőltető munkára terveztünk.

SOKOLDALÚ
A levehető fogantyúszár megkönnyíti a vágóegység cseréjét. 
Nagy rugalmasságot biztosít a munkában. A szállítás és a 
tárolás sohasem jelent problémát.

KÖNNYŰ, MÉGIS ERŐTELJES
A kis súlyú, mégis masszív kivitelű, erőteljes és hatékony 
motorokkal felszerelt gépeink teljesítmény-súly aránya kiváló.

ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÓK ÉS KOMBI GÉPEK

HATÉKONYSÁG OTT, AHOL EZ FONTOS
Teljesen mindegy, hogy benzinmotoros vagy akkumulátoros 
gépet használ, mindig megtapasztalhatja a lenyűgöző teljesít-
ményt, amellyel a munkáját végezheti.

KÖNNYŰ INDÍTÁS, KÖNNYŰ MUNKA
Mind a benzinmotoros, mind az akkumulátoros gépeinknél 
elengedhetetlen a gyors és könnyű indítás, ezért technológiai 
fejlesztésünk során ezt maximálisan figyelembe is vettük. Csak 
egy gombnyomás vagy az indítózsinór könnyed meghúzása – 
olyan egyszerű, amilyen csak lehet.

MINIMÁLIS REZGÉS
A legtöbb benzinmotor rendkívül hatékony rezgéscsillapítóval 
van felszerelve, amely elnyeli a rezgéseket, az akkumulátoros 
gépek pedig sokkal kevesebb rezgést okoznak kímélve a 
kezét és a karját.
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A fogantyú rezgéscsillapított és könnyen 
beállítható a kényelmes használathoz.

A Tap-n-Go™ funkciónak köszönhetően a fűkasza 
damilja automatikusan adagolódik, amikor a nyírófejet 
a talajhoz ütközteti, ami megkönnyíti a munkát.

Az akkumulátoros gépek eredeti Husqvarna termékek: robosztusak, 
megbízhatóak és jó kialakításúak. A professzionális igényeket szem előtt tartva 
a tervezők bőkezűen bántak a teljesítménnyel, a nyomatékkal és az 
akkumulátor üzemidejével. Az üzemeltetési költségük rendkívül alacsony és  
az akkumulátorok folyamatosan újratölthetők.

A vágószerelvény kombinált védőburkolata vágókéssel és damillal is használható,  
ami lehetővé teszi, hogy gyorsan váltson a különböző feladatok között.

A szarv alakú fogantyú lejtős talajon nagyobb lábteret 
biztosít, ami hatékonyabbá teszi a használatot.

A jól kiegyensúlyozott konstrukció könnyű 
és kényelmes munkát tesz lehetővé.

Állítható markolat gondoskodik  
az üzemeltető kényelméről.

OPTIMÁLIS VÁGÓSZERELVÉNY, 
OPTIMÁLIS EREDMÉNYEK
A fűkaszálás és a bozótvágás sokkal eredményesebb lehet, ha a 
megfelelő vágószerelvényt szereli fel az aljnövényzet tisztító gépekre.  
A Husqvarna a bevált damilok, fűvágó kések és tárcsák széles skáláját 
kínálja eredeti minőségben az adott gépre optimalizálva. Bővebb 
információ a 47-49. oldalon olvasható vagy forduljon a helyi Husqvarna 
szakkereskedőhöz. További információ a husqvarna.hu oldalon 
olvasható.

A bemutatott funkciók nem mindegyike található 
meg az összes modellen.
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A LEHETŐ 
LEGKÖNNYEBB 
INDÍTÁS
Az új 500-as sorozatú fűkaszák haté-
kony légtisztító berendezéssel és fojtó 
vezérléssel vannak felszerelve. A Smart 
Start® minimumra csökkenti az indító-
zsinór meghúzásához szükséges erőt, 
és a leállító kapcsoló automatikusan 
visszatér ”ON” (bekapcsolt) állásba. Ez 
gyakorlatilag problémamentessé teszi  
a beindítást.

SZEGÉLYVÁGÓK A TÖKÉLETES UTOLSÓ SIMÍTÁSHOZ
Az erőteljes és megbízható fűkaszáink tökéletes választást jelentenek, amikor  
a végső simításokat kell elvégezni a pázsit szélén, valamint nehezen elérhető 
helyeken kell füvet nyírni. Valamennyi gép könnyen kezelhető és úgy terveztük, 
hogy segítsen a lehető legkisebb erőfeszítéssel és leggyorsabban elvégezni  
a munkát.

FŰKASZÁK MEGERŐLTETŐ TISZTÍTÁS KÖNNYEDÉN
Erőteljes és lenyűgözően könnyű, rendkívül tartós, mégis könnyen és 
kényelmesen használható berendezések. Valamennyi gépet hosszú, 
megerőltető műszakokra és magas, sűrű fű nyírására terveztük, amelyekkel  
sűrű bozót és akár kisebb fás szárú növények is kivághatók.

ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZ IGAZI SEGÍTSÉG A NEHÉZ 
MUNKÁHOZ
Az erdészeti tisztítófűrészeink az igazán kihívást jelentő körülmények között is 
alapos munkát végeznek. Valamennyi gép robosztus, könnyen használható és 
minden időben nagyszerű teljesítményt nyújt. A rövid és sima szár, végén a 24 
fokos szöghajtóművel, leegyszerűsíti a kisméretű fák irányított kidöntését, még  
a legsűrűbb erdőben is.

Az egyszerű kezelőgomboknak 
köszönhetően nagyon könnyen 
kezelheti az akkumulátoros fűkaszát.

A Li-ion akkumulátor tartós és
kimagasló teljesítményt nyújt.

Az erőteljes és könnyen beindítható 
motor kiváló termelékenységet
tesz lehetővé.

A professzionális szintű levegőszűrő
hosszú üzemidőt és zavartalan
használatot biztosít.



40 ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÓK ÉS KOMBI GÉPEK

ÁLLANDÓ 
PROFESSZIONÁLIS  
HASZNÁLAT
Ezeket a tisztítófűrészeket és 
fűkaszákat teljes munkaidejű, 
nagy igénybevételű használatra 
terveztük, amelyek megfelelnek 
az erdészek, valamint a pázsit-  
és kertgondozási szakemberek 
elvárásainak. A Husqvarnanál  
a kialakítás mindig a teljesítmény 
optimalizálását szolgálja – mind  
a gép, mind az üzemeltető 
vonatkozásában.

HUSQVARNA 555FXT / 555FX
Egész napos erdészeti aljnövény tisztító 
munkákhoz ajánlott legnagyobb és legerősebb 
modellünk egyesíti a nagy teljesítményt és az 
üzemanyag takarékosságot. Az FXT 
fogantyúja fűthető.

. cm³, . kW, ./. kg. X-Torq, Low Vib®, 
Smart Start, Balance XT™ heveder.

FXT.   −

FX.   −

HUSQVARNA 535FBX
Teljes vagy részmunkaidőben végzett erdészeti 
magassági tisztító munkákhoz ajánlott. Háton 
hordott motor, speciális szár függesztéssel  
a hátra, a vállra és a karokra nehezedő teher 
csökkentése érdekében.

. cm³, . kW, . kg, .", X-Torq, 
Low Vib®, Automatikusan visszatérő leállító 
kapcsoló, szétszedhető szár és rugalmas 
fűrészfelfüggesztés. 

  −

HUSQVARNA 253RJ / 243RJ / 233RJ
Rendkívül hatékony, sokoldalú gép gazdálkodók 
számára gyakori, nehéz terepen történő 
bozótvágáshoz és gyomirtáshoz. Robosztus, 
megbízható és könnyen használható.

././. cm³, ././. kW, ././  
. kg. X-Torq®. Normál dupla/szimpla/szimpla 
heveder. Nagy teherbírású kuplung. Kombinált 
védőburkolat és J-fogantyú.

RJ.   −

RJ.   −

RJ.   −

HUSQVARNA 555RXT
Nagyon erőteljes bozótvágó, melyet nehéz 
körülmények közötti egész napos munkavégzésre 
terveztünk. Hosszú szár és  fokban álló 
szöghajtás egyszerűsíti a munkavégzést.

. cm³, . kW, . kg. X-Torq, Low Vib®, 
Smart Start, Balance XT™ heveder, állítható 
fogantyú és szarv alakú fogantyú.

  −

HUSQVARNA 535RXT / 535RX
Nagy teljesítményű fűkasza mindennapos 
kemény munkákhoz. Erőteljes és jól 
manőverezhető. Az RXT Balance X™ 
hevederrel és LowVib® rendszerrel felszerelt.

. cm³, . kW, . / . kg. X-Torq, Low Vib®, 
Balance X™/ Balance  heveder, állítható 
fogantyú, szarv alakú fogantyú és kombinált 
védőburkolat. 

RXT.   −

RX.   −

HUSQVARNA 545RXT / 545RX
Egész napos bozótvágásra ajánlott. Nagy 
teljesítményű bozótvágó kiváló manőverezési 
tulajdonságokkal. Az RXT modellt Balance XT™ 
hevederrel szállítjuk. AutoTune™ és egyszerű 
indítás.

. cm³, ./. kW, ./. kg. X-Torq,  
Low Vib®, Smart Start, Balance XT™/ Balance X™ 
heveder, állítható fogantyú, szarv alakú fogantyú 
és kombinált védőburkolat.

RXT.   −

RX.   −

HUSQVARNA 525RXT / 525RX
Erőteljes működés erőfeszítés nélkül. 
Kimagaslóan hatékony, de minimálisan terheli  
az üzemeltetőjét. Az RXT Balance  
hevederrel és LowVib® rendszerrel.

. cm³, . kW, ./. kg. Low Vib®, Önálló 
indítószerkezet, Balance  / Balance  heveder, 
állítható fogantyú, szarv alakú fogantyú és 
Kombinált védőburkolat.

RXT.   −

RX.   −

HUSQVARNA 524R
Hatékony fűkasza -ütemű motorral a hosszú, 
intenzív műszakokra. Alkalmas parkok, golfpályák, 
kertek stb. rendben tartására.

 cm³, . kW, . kg. Tiszta benzinmotor 
(-ütemű). Smart Start®. Állítható fogantyú. 
Balance  heveder és kombinált védőburkolat.

  −

HUSQVARNA 525RJX
Egész napos bozótvágásra és fűkaszálásra 
ajánlott. A J-fogantyú lehetővé teszi mind a 
damilfej, mind pedig a fűvágó kés használatát. 
Kategóriájában a legalacsonyabb rezgésszintű.

. cm³, , kW. , kg. X-Torq®. Smart Start®. 
Önálló indítószerkezet. Normál szimpla heveder 
és kombinált védőburkolat.

  −

HUSQVARNA 553RS / 543RS / 533RS
Robosztus, megbízható és könnyen használható 
gép. Ideális gazdálkodók számára az erős fű és 
gyomok gyakori kaszálásához. Rendkívül 
hatékony, erős motorral van felszerelve.

. /./. cm³, . /. /. kW, . /. / 
. kg. X-Torq®. Önálló indítószerkezet. Normál 
dupla heveder. Nagy teherbírású kuplung. 
Robosztus fogantyúrendszer és kombinált 
védőburkolat. 

RS.   −

RS.   −

RS.   −

HUSQVARNA 535RJ
Ez a J-fogantyús fűkasza gyakori, kemény 
használatra ajánlott. A  cm³-es kategóriában 
kiváló teljesítményt és tartósságot nyújt.

. cm³, . kW, . kg. X-Torq®, Normál 
szimpla heveder. Kombinált védőburkolat  
és J-fogantyú.

  −

HUSQVARNA 553RBX / 543RBX 
Nagy teljesítményű fűkasza, amely nagy 
igényeket támasztó, egész napos használatra 
ajánlott. Praktikus, jól megtervezett háton 
hordható motorral.

. /. cm³, . /. kW, . /. kg. 
X-Torq®. Önálló indítószerkezet és kombinált 
védőburkolat.

RBX.   −

RBX.   −

ÚJ

HUSQVARNA 525LX
Könnyű és ergonomikus, mégis erőteljes  cm³-
es fűkasza rendszeres használatra tájrendezési 
munkákhoz, ingatlanok, parkok stb. rendben 
tartására. 

. cm³, . kW, . kg. X-Torq®. Automatikusan 
visszatérő leál-lító kapcsoló és nagy teherbírású 
fogas-kerék.

  −

HUSQVARNA 545FXT AT / 545FX AT
Robosztus, könnyen kezelhető, nagy teljesítményű 
 cm³-es erdészeti tisztítófűrész, mely egész 
napos használathoz ajánlott. A Balance XT™ 
hevedernek köszönhetően rendkívül kényelmesen 
dolgozhat vele. Az  FXT AT fogantyúja fűthető.

. cm³, . kW, ./. kg. X-Torq, Low Vib®, 
Smart Start, Balance XT™ heveder.

FXT AT.   −

FX AT.   −

HUSQVARNA 530iPX
Egész napos vagy részidős erdészeti tisztításra és 
gallyazásra ajánlott. Nagy teljesítményű és könnyű. 
Üzemeltetési költsége nagyon alacsony. A háti 
hevederrel együtt használja az erdészeti tisztítási 
munkákhoz. Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

Vezetőlemez − cm. . kg akkumulátor és 
vágószerelvény nélkül. Láncsebesség  m/s. 
Hossza  cm. savE™ funkció a maximális 
üzemidőért. 

  −

  −. háti hevederrel

Akkumulátor és töltő nélkül
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RÉSZIDŐS HASZNÁLAT
Bozótvágók és fűkaszák szak-
emberek és magántulajdonosok 
részére, akik professzionális 
minőségű gépekre vágynak. 
Kiváló teljesítmény, jó kiegyen-
súlyozottság és könnyű használat 
jellemzi az ebbe a kategóriába 
tartozó Husqvarna gépeket.

ALKALMI HASZNÁLAT
Az alkalmi használatra tervezett 
kis súlyú fűkaszáink, kiskert-
tulajdonosok számára tökéle-
tesek. A Smart Start® visszaugró 
rendszer, az üzemanyag szivattyú 
és a mindig önmagától visszaálló 
leállító kapcsoló problémamentes 
indítást biztosít. A Husqvarna 
gépek rengeteg hasznos és 
praktikus tulajdonsággal 
rendelkeznek.

HUSQVARNA 520iRX
Nagy teljesítményű bozótvágó ergonomikus, 
-irányban forgó damilfejjel. Fűvágó kés a durvább 
füves területekhez. Fröccsenő víz ellen védett 
(IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  cm vágási átmérő. 
savE™ funkció a maximális üzemidőért. Szarv 
alakú fogantyú. TB damilfej. -ágú fűvágó kés 
és Balance B heveder. 

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 545FR
Rendkívül sokoldalú, erőteljes gép, amelyhez 
tartozik egy damilfej, egy fűvágó kés és egy 
fűrésztárcsa. Gyakori bozótvágáshoz és 
gyomirtáshoz ajánlott.

. cm³, . kW, . kg. . X-Torq®. LowVib®. 
Smart Start®. Balance X™ heveder. Állítható 
fogantyú és kombinált védőburkolat.

  −

HUSQVARNA 153R
Megerőltető, egész napos bozótvágáshoz és 
fűkaszáláshoz ajánlott. A fogantyú a kényel-
mesebb munkapozíció érdekében aszimmetrikus 
elhelyezkedésű. 

. cm³, . kW, . kg. Normál dupla heveder. 
Kombinált védőburkolat. Nagy teherbírású 
kuplung és robosztus fogantyú rendszer.

  −

HUSQVARNA 520iLX
Nagy teljesítményű fűkasza hurokfogantyúval és 
-irányban forgó damilfejjel. Fűvágó kés 
tartozékként rendelhető hozzá. Fröccsenő víz 
ellen védett (IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  cm vágási átmérő. 
Állítható fogantyú és savE® funkció a maximális 
üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 315iC

Tökéletesen kiegyensúlyozott fűkasza igényes 
felhasználók számára. Nagy teljesítményű, de a 
Li-ion technológiának köszönhetően mégis halk. 
Hurokfogantyúval és hajlított szárral rendelkezik.

, kg akkumulátor nélkül.  cm vágási átmérő. 
Állítható fogantyú és savE™ funkció a maximális 
üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 336FR
Professzionális felhasználók és gazdálkodók 
számára. Tartalmaz damilfejet, fűvágó kést és 
fűrésztárcsát is a széleskörű alkalmazhatóság 
érdekében.

. cm³, . kW, . kg. X-Torq®. Balance  
heveder. Állítható fogantyú és kombinált 
védőburkolat.

  −

HUSQVARNA 135R
Sokoldalú, erőteljes fűkasza, mely kiskert-
tulajdonosok számára ideális. Könnyen kezelhető 
félautomata damilfej. Fűvágó kést is tartalmaz.

. cm³, . kW, . kg. X-Torq®. Normál dupla 
heveder. Automatikusan visszatérő leállító 
kapcsoló. Állítható fogantyú és kombinált 
védőburkolat.

  −

HUSQVARNA 129R
EA könnyen indítható fűkaszát, kerttulajdonosok 
számára ajánljuk. Praktikus kezelőelemek és 
normál dupla heveder. Tap-n-Go® automata 
damiladagolás. Fűvágó kést is tartalmaz

. cm³, . kW, . kg. vágószerelvény nélkül. 
Smart Start®. Normál dupla heveder. 
Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló. 
Állítható fogantyú és kombinált védőburkolat.

  −

HUSQVARNA 115iL
Könnyű, kényelmes és egyszerűen beindítható 
fűkasza kiskerttulajdonosok számára. Csendes. 
Fűszegélyek nyírásához ajánljuk.

, kg akkumulátor nélkül.  cm vágási átmérő. 
Teleszkópos szár és állítható fogantyú. savE™ 
funkció a maximális üzemidőért.

  −

  −. QC töltővel és BLi 
akkumulátorral

HUSQVARNA 129RJ / 129L
Kiskerttulajdonosok számára kiválóan alkalmas 
fűkasza. J-fogantyúval és szöghajtóművel 
felszerelt gép. Tap-n-Go® automata damil-
adagolás. Fűvágó kés tartozik hozzá.

. cm³, . kW, . kg. Smart Start®. Normál 
szimpla heveder. Automatikusan visszatérő 
leállító kapcsoló. Állítható fogantyú és kombinált 
védőburkolat.

RJ.   −

L.   −

HUSQVARNA 129C
Nagyon könnyű, hajlított szárú szegélynyíró, mely 
kiskerttulajdonosok számára ideális. Könnyen 
indítható. Tap-n-Go® automata damiladagolás.

.  cm³, . kW, . kg. Smart Start® és 
automatikusan visszatérő leállító kapcsoló.

C.   −
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BERENDEZÉSEK, AMELYEK 
SOKMINDENBEN SEGÍTENEK ÖNNEK
Először válasszon egy olyan alapgépet, amely a legjobban megfelel 
az Ön igényeinek, majd ismerkedjen meg a kiegészítő adapterek 
széles választékával. Valamennyi adapter könnyen csatlakoztatható, 
tartós konstrukciójú és – ami a legfontosabb – rendelkezik a sűrű 
pázsit és az erőteljes bozót nyírásához, valamint nagy mennyiségű 
falevél és törmelék fújásához vagy sepréséhez szükséges teljesít-
ménnyel, hogy néhány példát említsünk arra, hogy mi mindenben 
segítenek Önnek ezek a gépek.

ÉLVEZZE A KIMAGASLÓAN HATÉKONY 
MUNKÁT, BÁRMILYEN MAGASSÁGBAN
A teljesítmény, a tartósság és a termelékenység tekintetében soha nem 
alkuszunk meg. Ezért kombi gépeinket úgy terveztük, hogy ugyanolyan 
megbízhatóan működjenek, mint a hagyományos gépeink. Ez azt jelenti,  
hogy egyszerre élvezheti például egy kényelmes és erőteljes magassági 
ágvágó és egy igazán hatékony és megbízható kapa előnyeit.

SOKOLDALÚ 
KOMBI 
GÉPEK
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MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNY
A motoros alapgépek és valamennyi adapter ugyanolyan nagy-
teljesítményű és hatékony, mint a hagyományos fűkaszák, magassági 
ágvágók, sövényvágók stb. Ezek olyan megbízható munkaeszközök, 
amelyekre mindig számíthat az elvégzendő munka során.

KEZDJE CSAK EGY GÉPPEL
Csak egyetlen alapgépet kell beindítania és bejáratnia, amelyen gyorsan és 
könnyen cserélheti az egész év során elvégzendő feladatoknak megfelelő 
különböző adaptereket.

Az LK alapgépek damilfejjel, fűvágó késsel, valamint
az adapterek széles választékával szerelhetők fel

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

Sövényvágó Szélező Magassági ágvágó

Kapa

Gyepszellőztető

Lombfúvó

Aljnövényzet tisztító

Seprű

Sörtés kefe

Smart Start® a gyorsabb indítás érdekében

Állítható hurokfogantyú

A kombinált fűkaszáink és szegélyvágóink tökéletes választást jelentenek, ha valóban intelligens 
és sokoldalú munkaeszközt szeretne. Csak egyetlen alapgépre van szüksége, amelyen gyorsan 
és könnyen cserélheti az egész év során elvégzendő feladatoknak megfelelő különböző 
adaptereket. A motoros alapgépek - az összes adapterrel együtt - ugyanolyan nagy teljesít-
ményűek és hatékonyak, mint a hagyományos fűkaszák, magassági ágvágók, sövényvágók stb. 
Emellett a kombi gépek kisebb helyen tárolhatók, valamint a karbantartásuk és a szervizelésük is 
olcsóbb.
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HUSQVARNA 525LK
Kis súlyú aljnövényzet tisztító professzionális használatra. Különféle 
adapterek csatlakoztathatók hozzá, amelyekkel sokféle feladat végezhető 
el. Az X-Torq® fokozza a teljesítményt. Hurokfogantyú.

. cm³, . kW, . kg. . X-Torq®. Smart Start®. Önálló indító-szerkezet. 
Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló. Komfort fogantyú. Kombinált 
védőburkolat és könnyen csatlakoztatható adapterek.

  −

HUSQVARNA 524LK
-ütemű motorral felszerelt fűkasza állandó professzionális használatra. 
Különféle adapterek csatlakoztathatók hozzá, amelyekkel sokféle feladat 
végezhető el. Hurokfogantyú.

 cm³, . kW, . kg. . Tiszta benzinmotor. Smart Start®.  
Komfort fogantyú. Puha tapintású fogantyú. Kombinált védőburkolat és 
könnyen csatlakoztatható adapterek.

  −

HUSQVARNA 543RBK
Nagy teljesítményű és alacsony rezgésszintű, háton hordozható fűkasza.  
A levehető szárnak köszönhetően könnyen szállítható, kompakt kivitel.

. cm³, . kW, . kg. . X-Torq®. Önálló indítószerkezet. Kombinált 
védőburkolat és könnyen csatlakoztatható adapterek.

  −

HUSQVARNA 336RK
Aljnövényzet tisztító kemény munkára és gyakori használatra különböző 
vágószerelvényekkel. Az X-Torq® motor gondoskodik a kiváló 
teljesítményről és a jó üzemanyag fogyasztásról.

. cm³, . kW, . kg. . X-Torq®. Automatikusan visszatérő leállító 
kapcsoló. Balance  heveder. Állítható fogantyú. Kombinált védőburkolat 
és könnyen csatlakoztatható adapterek.

  −

HUSQVARNA 129LK
Könnyű fűkasza, amely tökéletes választás kiskerttulajdonosoknak. 
Könnyen indítható. Tap-n-Go® damilfej.

. cm³, . kW, . kg. Smart Start®. Automatikusan visszatérő leállító 
kapcsoló. Kombinált védőburkolat és könnyen csatlakoztatható adapterek.

  −

HUSQVARNA 122LK
Könnyű és egyszerűen indítható fűkasza, amely tökéletes választás 
kiskerttulajdonosoknak. Automatikusan visszatérő leállító kapcsolóval és 
alacsony zajszintű motorral rendelkezik.

. cm³, . kW, . kg.Alacsony zajszintű motor. Smart Start®. 
Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló. Kombinált védőburkolat és 
könnyen csatlakoztatható adapterek.

  −

ÁLLANDÓ 
PROFESSZIONÁLIS
HASZNÁLAT
Nagy igénybevételre tervezett
gépek, amelyek kibírják a szak-
emberek általi rendszeres hasz-
nálatot. Teljesítményük és ergo-
nómiai kialakításuk kiváló, így sok 
munkát lehet elvégezni velük 
anélkül, hogy az üzemeltető túl-
zottan elfáradna. A Husqvarna 
konstrukcióinál mindig az a leg-
fontosabb, hogy Ön a leghatéko-
nyabban végezhesse el a mun-
kát, és kiváló eredményt érjen el.

RÉSZIDŐS HASZNÁLAT
Szakemberek számára, akiknek 
olyan gépre van szüksége, 
amellyel hetente több órát tudnak 
dolgozni. Valamint olyan háztar-
tási felhasználók számára, akik 
professzionális minőségű teljesít-
ményre és tartósságra vágynak. 
Kialakításuk olyan, amely rend-
kívül sok hasznos funkciót kínál.

ALKALMI HASZNÁLAT
Kombi gépek olyan kiskert-
tulajdonosok számára, akiknek 
fontos a jó teljesítmény és a 
tartósság, kombinálva a könnyű 
indítással és használattal, valamint 
akik értékelik az igényes kialakítást. 

HUSQVARNA 535LK
Könnyű,  cm³-es kombi gép számos olyan funkcióval, amely elősegíti  
a könnyű és kényelmes használatot. A  mm átmérőjű szárnak köszön-
hetően számos különféle adapter csatlakoztatható hozzá, és így valóban 
egy kombi eszközzé válik.

. cm³, . kW, . kg. X-Torq®. Önálló indítószerkezet. Kombinált 
védőburkolat és könnyen csatlakoztatható adapterek.

  −

ÚJ
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ADAPTEREK
KOMBI GÉP ADAPTEREK

GTA 850/28 FŰKASZA FEJ
Kombinált védőburkolattal és T Tap-n-Go® 
damilfejjel felszerelve. A szár átmérője  mm. 
Az RBK és RK gépekhez 
csatlakoztatható.

  −

TA 850/24 FŰKASZA FEJ
Kombinált védőburkolattal és T Tap-n-Go 
damilfejjel felszerelve. A szár átmérője  mm. 
Az LK, LK, LK és LK gépekhez 
csatlakoztatható.

  −

BCA 850/28 BOZÓTVÁGÓ FEJ
Kombinált védőburkolattal és Multi − fűvágó 
késsel felszerelve. A szár átmérője  mm. Az 
RBK és RK gépekhez csatlakoztatható.

  −

BCA 850/24 BOZÓTVÁGÓ FEJ
Kombinált védőburkolattal és Multi − fűvágó 
késsel felszerelve. J fogantyúval és hevederrel 
együtt. A szár átmérője  mm. Az LK és 
LK gépekhez csatlakoztatható.

  −

CSA 850/28 TISZTÍTÓFŰRÉSZ
Fűrésztárcsa védőburkolattal és Scarlett  mm 
fűrésztárcsával felszerelve. A szár átmérője  
mm. A RK géphez csatlakoztatható.

  −

HA 110 RÖVID SÖVÉNYVÁGÓ
Rövid sövényvágó adapter. Vágókés hossza  
 cm. Cső hossza  cm. Szár átmérője  mm.  
Az LK, LK, LK, LK és LK 
gépekhez csatlakoztatható.

  −

HA 850 HOSSZÚ SÖVÉNYVÁGÓ
Hosszú sövényvágó adapter. Vágókés hossza  
cm. Cső hossza  cm. Szár átmérője  mm. Az 
LK, FBX, LK, LK, LK és LK 
gépekhez csatlakoztatható.

  −

EA 850 SZÉLEZŐ
Az egyenes és rendezett szélezés hatására jól 
fognak kinézni a pázsitok, az ösvények és a 
virágágyások. Szár átmérője  mm. Az LK, 
LK, LK, LK és LK gépekhez 
csatlakoztatható.

  −

BR 600 SÖRTÉS KEFE
Robosztus kefe, amely eltávolítja a szennye-
ződést a gyalogutakról, kocsibeállókról, sőt még 
mély hornyokból is. Védőlemezzel együtt. 
Szélessége  cm. Szár átmérője  mm. Az 
LK, LK, LK, LK és LK 
gépekhez csatlakoztatható.

  −

PA 1100 MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ 
Segítségével magasabbra elérhet. Akár  cm 
vastag ágakat is átvág. Hossza  cm. Szár 
átmérője  mm. Az LK, FBX, LK, 
LK, LK és LK gépekhez 
csatlakoztatható.

  −

CA 230 KAPA
Ideális a kényes virágágyásokhoz és a fák törzse 
körül. Szár átmérője  mm. Az LK, LK, 
LK, LK és LK gépekhez 
csatlakoztatható.

  −

Extra széles kések.   −

DT 600 GYEPSZELLŐZTETŐ
Eltakarítja a mohát az egészségesebb pázsit 
érdekében. Szélessége  cm. Szár átmérője  
 mm. Az LK, LK, LK és LK 
gépekhez csatlakoztatható.

  −

SR 600-2 SEPRŰ
Nagy teljesítményű gumi seprű, amely letakarítja 
a homokot és a kavicsot a gyalogutakról, 
kocsibeállókról és a pázsitról. Védőlemezzel 
együtt. Szélessége  cm. Szár átmérője  mm. 
Az LK, LK, LK, LK és LK 
gépekhez csatlakoztatható.

  −

BA 101 LOMBFÚVÓ
Nagy teljesítményű lombfúvó, amely megtisztítja 
a gyalogutakat és a kocsibeállókat a falevelektől, 
szeméttől és levágott fűtől. Szár átmérője  mm. 
Az LK, LK, LK, LK és LK 
gépekhez csatlakoztatható.

  −

EX 780 HOSSZABBÍTÓ
Szárhosszabbító, amely majdnem  cm extra 
kinyúlást tesz lehetővé. Szár átmérője  mm. Az 
FBX, LK, LK, LK, LK és LK 
gépekhez csatlakoztatható.

  −

J-FOGANTYÚ KÉSZLET 
A hurokfogantyús gépeket vágókéses 
használatra teszi alkalmassá.

  −

PAX 1100 MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ    
Magassági ágvágó adapter kombi gépekhez. 
Segítségével magasabbra elérhet. Akár  cm 
vastag ágakat is átvág. Az LK, LK, LK 
és FBX gépekhez csatlakoztatható.

  −

PAX 730 MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ    
Rövid magassági ágvágó adapter kombi 
gépekhez. Segítségével magasabbra elérhet. 
Akár  cm vastag ágakat is átvág. Az LK, 
LK, LK és FBX gépekhez 
csatlakoztatható.

  −

TA 1100 FŰKASZA FEJ        
Kombinált védőburkolattal és T Tap-n-Go® 
damilfejjel felszerelve. A szár átmérője  vagy 
 mm. Az FBX géphez csatlakoztatható.

  −

ÚJ

ÚJ ÚJ
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ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÓK ÉS KOMBI GÉPEK

Aki egész nap nehéz gépekkel dolgozik, annak a heveder minősége és konstrukciója nagymértékben 
befolyásolja, hogy mennyire fárad el. A jó heveder számtalan követelménynek kell, hogy eleget tegyen,  
az Ön testalkatától és a hordozott gép típusától függően. A teljes Husqvarna termékcsalád olyan 
ergonómikus hevedereket kínál, amelyek minden igénynek megfelelnek.

Rugalmas vállrész és egyedi magas-
ságállítás. Széles, szellőző hátlap.

Súlyelosztás a váll és a csípő között.

DOLGOZZON BIZTONSÁGOSAN 
ÉS HATÉKONYAN
Aljnövényzet tisztításkor viseljen szem- és arcvédőt, valamint fülvédőt.  
Ne feledkezzen el a védőkesztyű, a védőnadrág és védőcsizma viseléséről 
sem. A védőfelszereléseink teljes termékskálája biztosítja, hogy olyan 
eredményt érjen el, amelyre büszke lehet.  
További információ a 114. oldalon olvasható.

TÖKÉLETES
SÚLYELOSZTÁS

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Korszerű heveder számos egyedi jellemzővel, például beállítások férfiak és nők számára, elforduló 
vállrész. Kiemelkedően jó súlyelosztást biztosít a vállak, a mellkas és a hát között. Emellett a súlyt 
átteszi a vállakról a csípőre.

  −

2. HUSQVARNA BALANCE X™
A vállak, a mellkas és a hát közötti kiemelkedő súlyelosztásnak, valamint a vállakról a csípőre történő 
súlyáthelyezésnek köszönhetően nagymértékben tehermentesíti a felsőtestet és a kart.

  −

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Számos Husqvarna termékhez használható. A Balance Flex™ heveder rendkívül jól tartja a gépet. 
Ergonomikus kialakítású és könnyen csatlakoztatható, ami kedvező a felhasználó számára.

  −

4. HUSQVARNA BALANCE 55 és 35
Ergonomikus heveder, amely optimálisan osztja el a terhelést a vállak, a mellkas és a hát között.  
A Balance  hevedert kifejezetten az akkumulátoros fűkaszáinkhoz és lombfúvóinkhoz fejlesztettük ki.

Balance ,   −

Balance ,   −

Balance B,   −

5. HUSQVARNA STANDARD
Könnyebb fűkaszákhoz tervezve. Állítható, párnázott vállpántok. Egyszerű és hatékony gyorskioldó  
a mellkasnál.

  −

A mellkas alsó és felső részén állítható, 
hogy a nők és férfiak számára 
egyaránt kényelmes legyen.
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FŰVÁGÓ KÉS
Vastag szárú fűfélékhez 
ajánlott, de fás szárú növé-
nyekhez nem használható. , 
 vagy  fogas változatban 
kapható.

FŰRÉSZTÁRCSA
A tisztítófűrészek professzio-
nális felhasználóival közösen 
fejlesztettük ki. Maximális  
vágási teljesítmény és  
alacsony rezgésszint jellemzi.  
 vagy  fogas változatban 
kapható.

FŰVÁGÓ KÉS
Vastag szárú fűfélékhez 
ajánlott, de fás szárú növé-
nyekhez nem használható.  
A lenyírt fű szabályos rendbe 
sorolható.  vagy  fogas 
változatban kapható.

BioX FŰKASZA DAMIL
Professzionális és magáncélú 
felhasználáshoz, kis környe-
zetterheléssel. − éven 
belül oxo biológiailag lebomlik. 
A Whisper mintázatnak 
köszönhetően csökken a zaj-
szint. Használata lakóparkok-
ban ideális. Valamennyi 
standard damilfejhez 
használható.

PENTA FŰKASZA DAMIL
Ötszög profilú professzionális 
fűkasza damil. Az élei kiváló 
vágási teljesítményt biztosí-
tanak, különösen sűrű fűben 
nyújtott eredménye kiváló. 
Valamennyi standard damil-
fejhez használható.

QUADRA FŰKASZA DAMIL
Négyzet profilú professzi-
onális fűkasza damil. Az élei 
kiváló vágási teljesítményt 
biztosítanak, különösen sűrű 
fűben nyújtott eredménye 
kiváló. Valamennyi standard 
damilfejhez használható.

NÖVELJE A TELJESÍTMÉNYT 
AZ OPTIMÁLIS DAMILFEJ, 
FŰVÁGÓ KÉS VAGY FŰRÉSZ-
TÁRCSA MEGVÁLASZTÁSÁVAL
Az általunk forgalmazott damilfejeket, fűvágó késeket, 
fűrésztárcsákat ideális vágásra terveztük. A kiváló 
konstrukció, a minőségi anyagok és a munkát meg-
könnyítő technológia a legmagasabb szintű teljesít-
ményt, hatékonyságot és biztonságot nyújtja. 
További információ a husqvarna.hu weboldalon

HUSQVARNA ECO KENŐZSÍR
Fűkaszák szöghajtásához. Bevált kenőzsír, 
amely egyszerre keni a hajtóművet és 
csökkenti a tengelyterhelést. Környezetbarát. 
Biológiailag lebomló.

 g.   −

HUSQVARNA XP® SZINTETIKUS
KÉTÜTEMŰ OLAJ
Teljesen szintetikus és biológiailag 
lebomló kétütemű olaj, nagy terhelés  
és magas fordulatszám melletti meg-
erőltető használatra tervezve.  
VEF címkével ellátva.

, liter.   −

 liter. adagolós flakon.   −

 liter.   −

HUSQVARNA LS+ KÉTÜTEMŰ OLAJ
Részben szintetikus, alacsony füstölésű 
olaj, amely kiváló védelmet nyújt mind  
a sovány keverék, mind pedig a koksz-
lerakódás okozta dugattyúberagadás 
ellen. VEF címkével ellátva.

, liter.   −

 liter. adagolós flakon.   −

 liter.   −

HUSQVARNA HP KÉTÜTEMŰ OLAJ
Gondosan kiválasztott összetevőkből 
került kifejlesztésre, hogy gyengébb 
minőségű üzemanyaggal is jól 
működjön. VEF címkével ellátva.

, liter.   −

 liter. adagolós flakon.   −

 liter. normál.   −

 liter.   −

HUSQVARNA OLAJOK – 
ELSŐ OSZTÁLYÚ TELJESÍTMÉNYRE 
OPTIMALIZÁLVA
A Husqvarna olajokat a motorok fejlesztésével összhangban 
optimalizáljuk. Mindig megbízhat abban, hogy a körülmények-
hez alkalmazkodó olajok széles választékát kínáljuk Önnek. 
Szintetikus és magas fokon finomított ásványi olajok keveré-
két használjuk, amelyek a külön kifejlesztett adalékokkal 
tökéletes kenést, beragadás elleni védelmet és tisztább, 
környezetbarát motorüzemeltetést biztosítanak.  
A Husqvarna kétütemű olajok megfelelnek szigorú 
előírásainknak és VEF - Verified Engine Formula (ellenőrzött 
minőség) címkével vannak ellátva.

HUSQVARNA XP® POWER  
KÉTÜTEMŰ ÜZEMANYAG
Alkilát benzin, mely kifejezetten Husqvarna 
kétütemű motorok számára került 
kifejlesztésre.  % Husqvarna XP® szintetikus 
kétütemű olajjal előkeverve. Tökéletesebb 
égést biztosít, kevesebb lerakódással, 
hatékonyabb működéssel és minimális 
károsanyag-kibocsátással. VEF címkével 
ellátott.

 liter.   −

Üzemanyag gyorstöltő.   −

ÜZEMANYAG KEVERÉK

TELJESEN AUTOMATA DAMILFEJ, 
25-55 CM³
A damil automatikusan adagolódik, 
ha már túl rövid.  A damil hosszát a 
szükséges méretre igazítja a legjobb 
teljesítmény érdekében.

Superauto II.   −

KÉZI DAMILFEJ,  
25-55 CM³
A damil adagolása manuálisan 
történik. A damil szálat a felhasználó 
adagolja  a száladagoló gomb 
megnyomásával és a szál húzásával. 
Így a felhasználó a kívánt eredmény 
eléréséhez megfelelően választhatja 
meg a damil hosszát.

TRI-CUT DAMILFEJ
Egyedülálló konstrukció, amelynél 
műanyag vágókések helyettesítik a 
damilt. Ideális durvább fűhöz és 
köves talajhoz. Jól látható, cserélhe-
tő műanyag kések, melyek biztonsá-
gosan használhatók fák és bokrok 
körül.

FÉLAUTOMATA DAMILFEJ,  
25-55 CM³
A Tap-n-Go® funkció automatikusan 
adagolja a damilt, amint a fejet  
a talajhoz nyomja. Az X változatokat 
hosszabb élettartamra terveztük  
a Tap-n-Go® gomb golyóscsapágya-
zásának köszönhetően. A T 
Universal olyan adaptert tartalmaz, 
amellyel a legtöbb egyéb márkájú 
fűkaszához is csatlakoztatható.

ALLOY DAMILFEJ
Robosztus és megbízható, gyors és 
könnyű damil adagolással. Minimális 
karbantartást igényel és az alacsony 
vágási magasság miatt tiszta, 
rendezett területet lehet vele elérni.

  −

ÚJ

NORDIC FŰRÉSZTÁRCSA   
Speciálisan erdészeti szak-
emberek számára fejlesz-
tettük ki. A fűrésztárcsa kiváló 
vágási teljesítményt nyújt. 
Gépeink fordulatszámához 
optimalizálva.  A gyors 
felpörgésnek és a tovább-
fejlesztett geometriának 
köszönhetően a vágás 
rendkívül hatékony.

’X’ FORCE™ FŰKASZA DAMIL
Egy koextrudált damil nehéz 
munkákhoz, ahol extra 
teljesítményre van szükség.  
A Co-polymer formula 
kopásállóvá teszi a 
megbízható vágáshoz. 
Valamennyi standard 
damilfejhez használható.

WHISPER X FŰKASZA DAMIL
Egy koextrudált damil nehéz 
munkákhoz, ahol extra 
teljesítményre van szükség.  
A Co-polymer formula kopás-
állóvá teszi a megbízható 
vágáshoz. A Whisper mintázat-
nak köszönhetően csökken a 
zajszint. Valamennyi standard 
damilfejhez használható.

WHISPER FŰKASZA DAMIL
A Whisper mintázatnak 
köszönhetően csökken  
a zajszint. A kisebb légellen-
állás következtében a motor 
gyorsabban eléri az optimális 
sebességet és nő a haté-
konyság. Valamennyi 
standard damilfejhez 
használható.
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SZEGÉLYVÁGÓ 
VÉDŐBURKOLATOK

KOMBINÁLT 
VÉDŐBURKOLATOK

FŰVÁGÓ KÉS 
VÉDŐBURKOLATOK

FŰRÉSZTÁRCSA 
VÉDŐBURKOLATOK

KÉSZLETEK KITS

A1
 

545 00 60-95 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm  
(adapterrel együtt) 

 
E1 503 89 01-01 F1 537 04 85-01 

tartalmazza 2B1 E1  

A2
 

588 54 37-01 B2
 

531 00 77-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

537 31 09-02 
200 mm  
(adapterrel együtt)

E2 503 90 18-02 
(20 mm/1") 

A3
 

503 95 43-01 B3
 

537 33 16-01 C3
 

544 02 65-02 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

E3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1") 
Golyóscsapágy  

F2 952 71 56-16 
tartalmazza 2E1  

A4
 

537 29 73-01 B4
 

545 03 09-01 C4
 

544 16 03-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm

E4 503 89 01-02 
M12

A5
 

537 34 94-03 B5
 

544 46 43-01 C5
 

502 46 49-01 D5
 

501 32 04-02 
200 mm  
(adapterrel együtt)

F3 544 24 96-01 
tartalmazza 2B3 E4  

A6
 

544 10 74-02 B6
 

580 44 66-06 D6
 

502 43 55-01 
225 mm  
(adapterrel együtt)

A7
 

502 46 50-01 F4 587 37 50-01 
kés adapterhez

A8
 

574 47 95-01

A9 577 01 83-03

A10 580 44 66-10

A11 577 96 51-01

A12 585 33 92-01

MODELL FŰ

555FXT/555FX A7  + 12 13 14

545FXT/545FX A4  + 12 14 16 C2  + 16

535FBX 8

555RXT A6  + 12 13 14

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16

553RS/543RS/153R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16

545RXT/545RX/545FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16

543RBK 9 B3  + 10 11 12 13

520iRX A9  + 17

520iLX A9  + 17

535RXT/535RX/336FR/135R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16

535LS A5 B3  + 9 10 11 12 16

525RXT/525RX/525RS/533RS/524R A2 B1  + 3 5 6 7 8 15

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15

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

525LK/524LK 2 3 7 15 16 17 A2 B1  + 3 6 7 8 15

535LK 2 3 15 16 17 B1  + 3 6 7 8 15

336RK 9 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16

315iC A11  + 17

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15

129R/129RJ B6  + 3

129LK 2 3 7 15 16 17 B6  + 3

129L B6  + 3

129C A10  + 2

122LK 2 3 7 15 16 17 B4  + 3

122C A8  + 2 4

115iL A12  + 18

VÁGÓSZERELVÉNYEK
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VÁGÓESZKÖZÖK ADAPTEREK

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fix) 

 13 578 44 70-01 
T55X M12

(Félautomata) 

 1 578 44 40-01 
Grass 255-8 (1")

1 537 18 33-23 
PA 1100 

        

11 967 02 69-01 
CSA 850-28 

        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Félautomata) 

 14 578 44 78-01 
SII M12

(Kézi) 

 2 578 44 37-01 
Grass 255-4 (1")

2 967 29 44-01 
SR 600-2 

        

12 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Félautomata) 

 15 578 44 91-01 
TriCut M10  

3 578 44 49-01 
Multi 255-3 (1")

3 537 19 69-01 
EA 850 

         

13 967 18 59-01 
BCA 850-24 

        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Félautomata) 

 16 578 44 93-01 
TriCut M12  

4 578 44 47-01 
Multi 275-4 (1")

4 537 19 66-05    (csuklós) 

HA 110       
14 967 29 67-01 

BR 600 

       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Kézi) 

 17 579 29 40-02 
T25B

(Félautomata) 

 5 578 44 44-01 
Multi 350-3 (1")

5 537 19 66-06    (csuklós) 
HA 850 

         

15 967 29 69-01 
DT 600 

       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Félautomata) 

 18 579 29 40-02 
T25B

(Félautomata) 

 6 578 44 45-01 
Multi 300-3 (1")

6 967 29 71-01 
EX 780 

        

16 967 29 42-01 
CA 230 

          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Félautomata) 

 7 578 44 51-01 
Multi 330-2 (1")

7 537 35 35-01 
TA 850 

       

17 579 44 35-01 
Második kéáskészlet 
CA 230 modellhez   

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

8 578 44 25-01 
Scarlett 200-22 (1")

8 967 30 08-01 
TA 1100  
        

18 967 68 82-01 
PAX730 

        

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Kézi) 

 9 578 44 27-01 
Scarlett 225-24 (1")

9 967 11 31-01 
GTA 850-28 

        

19 967 68 30-01 
PAX1100 

        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Félautomata) 

 10 967 02 67-01 
BCA 850-28 

        

11 578 44 66-01 
T35X M12

(Félautomata) 

 

12 578 44 68-01 
T45X M12

(Félautomata) 

 

VASTAG SZÁRÚ FÜVEK BOKROK ÉS KISEBB FÁK KEMÉNY FELÜLETEK

C5  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

1 5 6 18 19

C5  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

B3  + E4  + 3 4 6 7

B3  + E4  + 3 4 6 7

C1 B5  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

10 B3  + E4  +  2 3 4 6

2 3

F4
 + 

2 3

B3  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

B3  + E4  + 2 3 4

F3

B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

B1  + E1  + 2

F1

13 1 4 5 6 12 14 18 19

13 1 4 5 6 12 14 18 19

10 B3  + E4  +  2 3 5 6 11

B1  + E1  + 2 3

B6  + E1  + 2

13 1 4 5 6 12 14

4 5 6 12 14

VÁGÓSZERELVÉNYEK
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A sövénynek időre és gondozásra van szüksége, hogy egészséges és szép legyen. A jól 
karbantartott sövény egyrészt térelválasztó lehet, másrészt egyenes vonalakat és szép 
látványt kölcsönöz a kertnek. A különféle sövények más és más szerszámokat igényelnek, 
amit a sövényvágó vásárlásakor nagyon fontos szem előtt tartani. Valamennyi Husqvarna 
sövényvágó erőteljes és hatékony, hogy mindig nagyszerű eredményeket érhessen el. 
Ezeket a gépeket úgy terveztük, hogy megkönnyítsék a munkáját.

SÖVÉNYVÁGÓK
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AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

SÖVÉNYVÁGÓK

TARTÓSSÁGRA GYÁRTVA
Nem számít, hogy akkumulátoros vagy benzinmotoros sövény-
vágóval rendelkezik-e, a robosztus konstrukció növeli az 
élettartamot és biztos lehet benne a sövényvágóval még  
a legnehezebb feladatokat is könnyen el fogja tudni végezni. 

KÁROS HATÁS CSÖKKENTÉSE
Az akkumulátoros sövényvágóink gyakorlatilag károsanyag-
kibocsátás mentesek, míg a benzinmotoros gépek esetében  
a motortechnológia segítségével csökkentett a károsanyag- 
kibocsátás és nő az üzemanyag hasznosítás hatékonysága.

CSENDES MŰKÖDÉS
Az alacsony zajszintű motortechnológiának és a speciális 
konstrukciónak köszönhetően sövényvágóink csendesek és 
könnyen használhatók. Ez nagyon fontos szempont mindazok 
számára, akik lakóövezetben dolgoznak a géppel.

KÖNNYEBB INDÍTÁS
A motort és az indító berendezést úgy terveztük, hogy a gép – 
függetlenül attól, hogy akkumulátoros vagy benzinmotoros – 
gyorsan, minimális erőfeszítéssel beinduljon, így gyorsabban 
láthat neki a munkának.

ALACSONY REZGÉSSZINT
Benzinmotoros gépeink hatékony rezgéscsillapítókkal vannak 
felszerelve, melyek csökkentik a rezgéseket. Valamennyi 
akkumulátoros gépünk rezgésszintje rendkívül alacsony, 
amely kíméli a karját és a kezét.

EXTRA ELÉRÉS
A hagyományos gépeken kívül jól kiegyensúlyozott és 
erőteljes, hosszabb szárú sövényvágókat is kínálunk. Ezek  
a gépek megkönnyítik a magasan vagy a nehezen elérhető 
helyen lévő sövények nyírását.
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MIÉRT VÁLASSZON  
AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓT?
Alacsony zajszint. Nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás. Alacsony 
rezgésszint. Tökéletes egyensúly. Nagy teljesítmény. Csak néhány 
kritérium, ami egy kiváló sövényvágó jellemzője. És pontosan ezt kapja a 
Husqvarna akkumulátoros sövényvágóktól. Ez azt jelenti, hogy Ön könnyű 
és tökéletesen kiegyensúlyozott sövényvágó birtokába jut, amellyel órákon 
át kényelmesen dolgozhat. Ezen kívül az akkumulátoros berendezések 
kevesebb karbantartást is igényelnek. A Husqvarna háton hordozható 
akkumulátor kapacitása akár hatszorosa a normál Husqvarna 
akkumulátorénak, így még a munkanap végéig sem kell feltöltenie.  
További információ a 8. oldalon olvasható.

SÖVÉNYVÁGÓK

TELESZKÓPOS SÖVÉNYVÁGÓK  
ELÉR ODA IS, AHOVA A TÖBBI GÉPPEL NEM
A teleszkópos, csuklós sövényvágók tökéletesen használhatók, amikor 
bonyolult helyeket kell elérnie teljesítményveszteség nélkül. Kiválóan 
kezelhetők, könnyen indíthatók, magas és alacsony sövényhez egyaránt 
használhatók, és a hátrahajtható vágószárral rendelkező HE4 modell 
extra könnyen tárolható és szállítható is.

KÉTOLDALAS SÖVÉNYVÁGÓK  
RUGALMAS KEZELHETŐSÉG BÁRMILYEN SZÖGBEN
A kétoldalas sövényvágókat a formára nyírt sövények számára terveztük. 
Hatékony és kényelmes működést biztosítanak az olyan funkciókkal, mint 
a legtöbb modellen megtalálható Smart Start®, Low Vib® és az állítható 
fogantyú.

Nehéz nyírás

Alacsony és magas sövények

Nagyszerű kezelhetőség

Könnyű tárolás

Sövények formára nyírása

Gyors indítás

Kiváló teljesítmény

Állítható fogantyú

Széles sövények

Precíziós vágás

Kényelmes használat

Állítható hosszúságú szár

Hosszú vágókés

Nyesedékfogó

Állítható szögű 
vágókés

Komfort fogantyúk

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

EGYOLDALAS SÖVÉNYVÁGÓK  
EGYENES VÁGÁSOK EGYETLEN MOZDULATTAL
Az egyoldalas sövényvágók hosszú késekkel is felszerelhetők és még 
mindig optimális tömegeloszlással rendelkeznek, amivel megkönnyítik az 
egyenes és precíz vágást. A nyesedékfogó segít a levelek és törmelékek 
összegyűjtésében, ezzel is időt és energiát takarítva meg.

Állítható hátsó fogantyú
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HUSQVARNA 525HF3S
Erőteljes, fixen meghosszabbított sövényvágó  
 cm-es kétoldalas vágókéssel. Sziklaszilárd 
kivitel, amely megbirkózik a rendszeres, kemény 
üzemeltetéssel. 

. cm³,  kW, cVágókés hossza  cm. , kg. 
X-Torq®. Önálló indítószerkezet és fém 
védőlemez.

  −

ÚJ ÚJ

ÚJ

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

. cm³, . kW. Vágókés hossza  cm. , kg. 
Smart Start®. Automatikusan visszatérő leállító 
kapcsoló. Alacsony zajszintű motor. LowVib® és 
állítható hátsó fogantyú.

  −

HUSQVARNA 122HD45
Alacsony zajszintű, kis súlyú sövényvágó ház 
körüli használatra olyan kényelmi funkciókkal, 
mint az automatikusan visszatérő leállító 
kapcsoló és a Smart Start®.

. cm³, . kW. Vágókés hossza  cm. , kg. 
Smart Start®. Automatikusan visszatérő leállító 
kapcsoló. Alacsony zajszintű motor és LowVib®.

  −

HUSQVARNA 325HE4
Sövényvágó olyan rendszeres felhasználók 
számára, akiknek fontos a kis súly és a jó 
ergonómia. A vágókés dőlésszöge a markolatnál 
állítható. Könnyű indítás.

. cm³,  kW, Vágókés hossza  cm. , kg. 
Önálló indítószerkezet. X-Torq®. Távolról állítható 
vágókés.

  −

HUSQVARNA 325HE3
Sövényvágó olyan rendszeres felhasználók 
számára, akiknek fontos a kis súly és a jó 
ergonómia. A vágókés dőlésszöge a markolatnál 
állítható. Könnyű indítás.

. cm³,  kW, Vágókés hossza  cm. , kg. 
Önálló indítószerkezet. X-Torq®. Távolról állítható 
vágókés.

  −

HUSQVARNA 520iHD70
Nagyon csendes, de rendkívül hatékony 
akkumulátoros sövényvágó kiváló ergonómiával. 
 cm-es kétoldalas vágókés és kényelmes, 
állítható hátsó fogantyú. Nincs közvetlen 
károsanyag-kibocsátás. Az alacsony zajszint és 
rezgésszint kiváló munkakörülményeket biztosít. 
Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  vágás/perc. 
Vágókés hossza  cm. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért és állítható hátsó fogantyú.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 520iHD60
Nagyon csendes, de rendkívül hatékony 
akkumulátoros sövényvágó kiváló ergonómiával. 
 cm-es kétoldalas vágókés és kényelmes, 
állítható hátsó fogantyú. Nincs közvetlen 
károsanyag-kibocsátás. A halk működés és az 
alacsony rezgésszint pedig a lehető legjobb 
munkakörülményeket teremti meg. Fröccsenő víz 
ellen védett (IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  vágás/perc. 
Vágókés hossza  cm. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért és állítható hátsó fogantyú.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 520iHE3

Rendkívül hatékony sövényvágó, mely , méter 
magasra ér fel. A vágófej dőlésszöge kényel-
mesen állítható és gazdaságos savE™ funkció is 
választható. Nincs közvetlen károsanyag-
kibocsátás. A halk működés és az alacsony 
rezgésszint pedig a lehető legjobb munka-
körülményeket teremti meg. Fröccsenő víz ellen 
védett (IPX).

, kg akkumulátor nélkül.  vágás/perc. 
Vágókés hossza  cm. Könnyű szállíthatóság és 
savE™ funkció a maximális üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

ÁLLANDÓ  
PROFESSZIONÁLIS 
HASZNÁLAT
Professzionális sövényvágók 
erőteljes, üzemanyag takarékos 
motorokkal. A hosszabbított kivitel 
távolabbi pontok elérhetőségét 
teszi lehetővé, ezzel növelve a 
hatékonyságot. Az állítható hátsó 
fogantyúk pedig megkönnyítik a 
függőleges sövényvágást.

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X
 cm³-es, erőteljes, kétoldalas sövényvágó 
/ cm-es vágókéssel durva vágási munkák-
hoz. Állítható hátsó fogantyú, könnyű súly, nagy 
teljesítményű kések és felső késvédő.

. cm³, . kW, Vágókés hossza / cm. 
,/ kg. Önálló indítószerkezet. LowVib® és 
automatikusan visszatérő leállító kapcsoló.

  −

HUSQVARNA 522HD60X
 cm³-es kétoldalas sövényvágó  cm-es 
vágókéssel. Állítható hátsó fogantyú, könnyű súly, 
nagy teljesítményű kések és felső késvédő.

. cm³, . kW, Vágókés hossza  cm. , kg. 
Önálló indítószerkezet. LowVib® és 
automatikusan visszatérő leállító kapcsoló.

  −

HUSQVARNA 522HSR75X / 522HS75X
 cm³-es, erőteljes, egyoldalas sövényvágó  
 cm-es vágókéssel finom vágásokhoz. Állítható 
hátsó fogantyú, könnyű súly, nagy teljesítményű 
kések és felső késvédő.

. cm³, . kW, Vágókés hossza  cm. , kg. 
Önálló indítószerkezet. LowVib® és 
automatikusan visszatérő leállító kapcsoló.

  −

HUSQVARNA 115iHD45

Kisebb és közepes méretű sövények nyírásához 
ajánljuk. Használata egyszerű, kis súlyú és a 
Li-ion technológiának köszönhetően rendkívül 
halk működésű.

, kg akkumulátor nélkül.  vágás/perc. 
Vágókés hossza  cm. savE™ funkció a 
maximális üzemidőért.

  −

  −. QC töltővel és BLi 
akkumulátorral.

ALKALMI HASZNÁLAT
Az alkalmi használatra tervezett 
Husqvarna sövényvágók kiválóan 
alkalmasak a ház körüli munkák-
hoz, számos olyan funkcióval 
rendelkeznek, melyek meg-
könnyítik a kezelést, pl. Smart 
Start® és az állítható hátsó 
fogantyú. Ezek a gépek könnyűek, 
csendesek és használatuk 
egyszerű.

RÉSZIDŐS HASZNÁLAT
Részidős használatra olyan 
hosszabbítható szárú sövény-
vágókat ajánlunk, amelyek ötvözik 
a kiváló teljesítményt és a könnyű 
súlyt. Ezeknek a gépeknek a 
segítségével kertjében lenyűgöző 
eredményt érhet el és tarthat 
fenn minimális erőfeszítéssel.
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A lombfúvó a lombok, az aprítékok, a szennyeződések, a homok, a kavicsok eltávolításának 
munkáját nagymértékben megkönnyíti. Ezeket a berendezéseket a felhasználók igényeit 
szem előtt tartva hatékony és élvezetes munkához terveztük. Biztos lehet abban, hogy ezek 
a lombfúvók megerőltetés nélkül megbirkóznak a sokoldalú feladatokkal.

LOMBFÚVÓK

A LOMBFÚVÓ 
MEGKÖNNYÍTI  
A FÁRASZTÓ 
MUNKÁT
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RITKÁBB SZERVIZELÉS
A nagyméretű benzinmotoros lombfúvók megnövelt felületű 
szűrője miatt a levegőszűrők lassabban tömődnek el, és Ön 
hosszabb ideig használhatja gépét a szűrőcserék között.

FÚJÁS VAGY SZÍVÁS
A 125BVX modell könnyen átalakítható szívóberendezéssé, 
ami lehetővé teszi a hulladékok hatékony összegyűjtését is.

AMIT ÖN KAP 
– AMIT MI NYÚJTUNK

LOMBFÚVÓK

ALACSONY ZAJSZINT
Az akkumulátoros lombfúvók rendkívül csendesek.  
A benzinüzemű gépekhez képest ez kényelmes 
munkakörnyezetet biztosít és másokat is kevésbé zavar.  
Emiatt használatuk lakóövezetben végzett munkára ideális.

NAGY TELJESÍTMÉNY
A Husqvarna lombfúvók – meghajtástól függetlenül –  
nagy teljesítményű motorral rendelkeznek optimalizált 
teljesítménnyel. Míg az 580BT fúvóereje 40 N, addig  
az 550iBTX akkumulátoros gép fúvóereje 21 N.

ALACSONY REZGÉSSZINT
A hatékony rezgéscsillapítás csökkenti a kart és a kezet 
terhelő rezgéseket, ezért kevésbé fárad el és hatékonyabb  
a munkavégzés. Az akkumulátoros gépek rezgésszintje  
a motor kialakításának köszönhetően rendkívül alacsony.

KÖNNYEBB INDÍTÁS
A Smart Start® funkciónak köszönhetően a benzinmotoros 
lombfúvó gyorsan és minimális erőfeszítéssel indítható be, 
mivel kisebb az indítózsinór ellenállása.
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HÁTON HORDOZHATÓ LOMBFÚVÓK 
HÁTON HORDOZHATÓ LOMBFÚVÓK
A Husqvarna háton hordozható lombfúvók erőteljes, könnyen 
vezérelhető gépek. Ideálisan használhatók nagy területeken 
és hosszan tartó, nehéz munkára.

Nagy területekhez

Kiváló fúvókapacitás

Csúcskategóriájú ergonómia

Az automatikus sebességtartás 
és teljesítményfokozó üzemmód 

(’boost’ funkció) könnyen 
beállítható a praktikus 

kezelőelemekkel.

Irányban álló fúvócső

Nagy légnyomás a zökkenőmentes 
és hatékony tisztítás érdekében

Könnyen hozzáférhető levegőszűrő

Széles vállpántok

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

Csípőöv

KÉZI LOMBFÚVÓK  
SOKOLDALÚ ÉS HATÉKONY
Konstrukciójuk tökéletesé teszi őket a kisebb és közepes 
méretű területeken végzett hatékony munkára. Kézi 
lombfúvóink egyesítik a nagy teljesítményt és a kimagasló 
egyensúlyt, ami tökéletessé teszi őket mind a különféle 
könnyebb, mind pedig a megerőltetőbb munkákra. A kézi 
termékek között vannak akkumulátoros és benzines 
lombfúvók is.

Kis és közepes méretű területekhez

Jó manőverező képesség

Benzinmotoros vagy akkumulátoros

A Husqvarna FLEXI akkumulátoröv segítségével tartalék 
Husqvarna BLi akkumulátorokat és egyéb tartozékokat 
erősíthet a derekára, ami még kényelmesebbé és 
hatékonyabbá teszi a hosszú munkanapokat.

A bemutatott funkciók nem mindegyike található meg az összes modellen.

ERŐTELJES ÉS KÖNNYŰ 
AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓK
Nem füstöl és alacsonyabb a zajszintje, és emellett ugyanolyan erőteljes, 
mint sok hasonló, de benzinnel működő gép. Beltéri használatra kiváló. 
Akkumulátoros lombfúvóink egyszerre könnyűek, jól kiegyensúlyozottak 
és számos okos funkcióval rendelkeznek. Végül, de nem utolsósorban, 
könnyen használhatók. A beindításhoz és a leállításhoz csupán egy 
gombot kell megnyomni a praktikus kezelőfelületen. 
További információ a 8. oldalon olvasható.



57LOMBFÚVÓK

ÁLLANDÓ 
PROFESSZIONÁLIS 
HASZNÁLAT
Háton hordozható és 
akkumulátoros lombfúvók olyan 
professzionális felhasználók 
számára, akik hetente sok órát 
töltenek a falevelek és a 
törmelékek eltávolításával.  
A szakemberek által igényelt 
jellemzőkkel, mint például 
tartósság, ergonómia és kiváló 
egyensúly.

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

ALKALMI HASZNÁLAT
Olyan kerttulajdonosok számára, 
akik ritkábban használnak lomb-
fúvót, mégis értékelik a Husqvarna 
minőséget, azaz egy szilárd 
felépítést, nagy kapacitást, jó 
teljesítményt és felhasználóbarát 
üzemeltetést.

HUSQVARNA 580BTS
A legerőteljesebb, professzionális célokra 
tervezett, háton hordozható lombfúvó. Nagy 
mennyiségű és nagy sebességű levegő áramlás, 
hosszú üzemidő és kényelmes vállpántok.

. cm³,  m³/min,  m /s, . kg. X-Torq, 
Air Injection™, LowVib®. Állítható fogantyúk és 
automatikus sebességtartás.

  −

HUSQVARNA 570BTS
Erőteljes, háton hordozható lombfúvó nehéz 
feladatokhoz. Nagy mennyiségű és nagy 
sebességű levegő áramlás, hosszú üzemidő és 
kényelmes vállpántok.

. cm³,  m³/min,  m /s, . kg. 
X-Torq®. LowVib®. Állítható fogantyúk és 
automatikus sebességtartás.

  −

HUSQVARNA 350BT
Népszerű,  cm³-es középméretű lombfúvó 
erőteljes X-Torq® motorral, kényelmes háti 
hordozóval és kezelőelemekkel.

. cm³,  m³/min, . m /s, . kg. 
X-Torq®. LowVib®. Állítható fogantyúk és 
automatikus sebességtartás.

  −

HUSQVARNA 125BVX
Erőteljes, jól kiegyensúlyozott kézi lombfúvó és 
szívó. Speciális ventilátor és házkialakítás, 
valamint X-Torq® motor a nagy fúvókapacitás 
érdekében. Szívókészlettel kiegészíthető.

 cm³,  m³/perc.  m/s. , kg. Smart 
Start®, Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló. 
Szívás funkció. Aprítási funkció. Irányban álló 
fúvócső és automatikus sebességtartás.

  −

HUSQVARNA 125B
Kerttulajdonosok számára ideális, jól kiegyen-
súlyozott, kézi lombfúvó, mely egyesíti a kiváló 
teljesítményt, a könnyű használatot és a jó 
manőverezhetőséget.

 cm³,  m³/perc.  m/s. , kg. Automati-
kusan visszatérő leállító kapcsoló. Irányban álló 
fúvócső és automatikus sebességtartás.

  −

HUSQVARNA 320iB Mark II
Rendkívül könnyű lombfúvó, automatikus 
sebességtartással, azonnali indítással és 
teljesítményfokozó üzemmóddal. Használata 
egyszerű és a Li-ion technológiának 
köszönhetően halk.

 dB(A),  m³/perc.  m/s. , kg 
akkumulátor nélkül. Automatikus sebességtartás, 
’boost’ funkció a maximális üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 525BX
Erőteljes, jól kiegyensúlyozott kézi lombfúvó. 
Speciális ventilátor és házkialakítás, valamint 
X-Torq® motor a nagy fúvókapacitás érdekében.

. cm³,  m³/min,  m /s, . kg. X-Torq®. 
LowVib®. Állítható fogantyúk és automatikus 
sebességtartás.

  −

HUSQVARNA 530BT
Kis súlyú, professzionális célú, háton hordozható 
lombfúvó, amely egyesíti a könnyű használatot,  
a kiváló egyensúlyt és a lenyűgöző teljesítményt.

. cm³, . m³/min,  m /s, . kg. 
X-Torq®. LowVib®. Állítható fogantyúk és 
automatikus sebességtartás.

  −

ÚJ ÚJ

HUSQVARNA 525iB
Könnyű, erőteljes és jól kiegyensúlyozott 
lombfúvó, hogy a hosszú műszakok alatt is 
kényelmesen dolgozhasson. A ventilátor 
konstrukciójának és a Li-ion akkumulátornak 
köszönhetően csendes. Szimpla heveder 
mellékelve. Fröccsenő víz ellen védett (IPX).

 dB(A) . m³/perc.  m/s. , kg 
akkumulátor nélkül. Automatikus sebességtartás 
és ’boost’ funkció a maximális üzemidőért.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 550iBTX
Erőteljes és ergonómikus háton hordozható 
lombfúvó lenyűgöző fúvóerővel (N). A rezgés-
szint és a zajszint rendkívül alacsony, ezért 
ideális lakóövezetben történő használatra. Mivel 
a lombfúvó vízálló, növelheti a rugalmasságot és 
a termelékenységet. Fröccsenő víz ellen védett 
(IPX).

. dB(A), . m³/perc.  m/s. , kg 
akkumulátor nélkül.

  −

Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 530iBX
Nagyon erőteljes és rendkívül csendes 
akkumulátoros lombfúvó. Háton hordozható 
akkumulátorral vagy FLEXI akkumulátorövvel 
használható. Jól kiegyensúlyozott és könnyű, 
hosszú munkavégzésre tervezve. A háton 
hordozható akkumulátorhoz használható 
csípőpárna mellékelve. Fröccsenő víz ellen védett 
(IPX).

77,6 dB(A), 14.1 m³/perc. 56,2 m/s. 2,9 kg 
akkumulátor nélkül. Automatikus sebességtartás. 
’boost’ funkció a maximális üzemidőért.

967 94 14-02

Akkumulátor és töltő nélkül
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HATÉKONY VÉDELEM  
A POR ELLEN
Kiváló védelem a por ellen minimális 
vízzel és iszapképződéssel.  
Benzinmotoros vágógépeink egy új 
kialakítású vízáramlás szabályozóval 
rendelkeznek.

A Husqvarna vágógépek és gyémánt vágótárcsák közismerten nagy teljesítményűek és 
megbízhatóan üzemelnek. Akár benzines, akár elektromos gépet választ, mindegyikre 
jellemző a kiváló teljesítmény-súly arány, alacsony rezgésszint, ergonomikus kialakítás és  
az egyszerű karbantartás. A legjobb vágási teljesítmény elérése érdekében válasszon 
Husqvarna gyémánt vágótárcsát, amely optimális mind a gép, mind pedig a vágni kívánt 
anyag szempontjából.

BETON- ÉS FÉMDARABOLÓK

VÁGÓ- 
BERENDEZÉSEK
VÁLLALKOZÓK 
SZÁMÁRA

OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
A hengerkialakítás és a speciális 
hőterelők optimális motorteljesítményt 
eredményeznek a benzinüzemű 
vágóberendezéseinknél az időjárástól 
és az üzemanyag minőségétől 
függetlenül.
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SIMÁBB INDITÁS
A DuraStarter™ gyakorlatilag 
karbantartás-mentes indítószerkezet 
por ellen szigetelt visszahúzó rugóval 
és porvédő lemezes gördülő-
csapággyal, valamint kopásálló 
indítózsinórral.

MAXIMÁLIS ÜZEMIDŐ
Az Active Air Filtration™ a jelenleg 
kapható egyik leghatékonyabb 
levegőszűrő rendszer, amely 
jelentősen növeli a szervizelések 
közötti időtartamot.

A SmartCarb™ beépített automata szűrő-
kiegyenlítő nagy teljesítményt és alacsony 
üzemanyag fogyasztást biztosít még 
elszennyeződött levegőszűrő esetén is.  
Az eredmény még hatékonyabb és még 
gazdaságosabb működés.

Kis súly, kompakt kivitel és optimálisan 
elhelyezett markolatok, valamint kiemelkedő 
rezgéscsillapító rendszer. Mindezek meg-
könnyítik a gépek használatát és csökkentik  
a fáradságot a hosszabb munkavégzés során.

BENZINES - KOMOLY TELJESÍTMÉNY 
NAGYOBB KÜLTÉRI VÁGÁSI 
MUNKÁKHOZ
Benzines vágógépeink nagy teljesítményű, 
üzemanyag-takarékos X-Torq® motorral vannak 
felszerelve, rezgéscsillapításuk pedig kiemelkedő. 
Ideálisak kertépítészetben használt szegélykövek 
és a burkolókövek, valamint beton, falazat, aszfalt 
és fém nedves vagy száraz vágásához 
mindenféle építési tevékenység során.

Nagy teljesítményű motorok

Gyors vágás

Nagy vágási mélység

Nincs károsanyag-kibocsátás

Minimális mennyiségű iszap

Kiváló porelvezetés

BETON- ÉS FÉMDARABOLÓK

A porkezelő rendszer gondoskodik  
a tisztább vágásról, mivel kevesebb 
vizet használ, így kevesebb iszap 
képződik.

BERENDEZÉSEK
VÁLLALKOZÓK 

ELEKTROMOS – IDEÁLIS 
BELTÉRBEN ÉS KÜLTÉRBEN 
VÉGZETT VÁGÁSOKHOZ
Elektromos vágóberendezéseink mind 
száraz, mind nedves vágáshoz ideálisak. 
Nedves vágáskor a Husqvarna K 4000 
minimálisra csökkenti a víz és az iszap 
mennyiségét. Elszívó csatlakoztatási 
lehetőséggel, amely száraz vágást is 
lehetővé tesz minimális porképződéssel. 

A bemutatott funkciók nem 
mindegyike található meg  

az összes modellen.

Ha azt szeretné, hogy vágógépe 
jól működjön, akkor gondos-
kodjon arról, hogy a hajtószíj 
feszessége mindig megfelelő 
legyen. A félautomata Smart 
Tension™ egy olyan funkció, 
amely egy rugós mechanizmus 
segítségével minimálisra 
csökkenti a túl feszes illetve túl 
laza hajtószíjjal történő 
üzemeltetést. 

AKKUMULÁTOROS – A GYORS 
VÁGÁSOKNÁL NINCS ÚTBAN A 
KÁBEL
Az akkumulátoros vágóberendezések 
használata rendkívül kényelmes. 
Kiegyensúlyozottsága kiváló, gyorsan 
beindítható, teljesítménye lenyűgöző. Ideális 
gyors vágásokhoz – bárhol és bármikor.

Kis súly

Száraz és nedves vágásra

Elektromos lassítófék
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ÚTMUTATÓ A 
BIZTONSÁGOS 
VÁGÁSHOZ
A vágóberendezés Használati 
útmutatóját egy digitális alkalmazás 
egészíti ki, mely hasznos informá-
cióforrás mind a professzionális 
felhasználóknak, mind pedig azok 
számára, akik kevésbé gyakran 
használják a vágóberendezést.

TARTOZÉKOK 1. VÁGÓKOCSIK
A Husqvarna vágókocsikat speciálisan a 
Husqvarna kézi benzinüzemű vágógépeihez 
fejlesztettük ki. A vágókocsival könnyen végezhet 
egyenes vagy íves illetve falakhoz és szegély-
kövekhez közeli vágást. A stabilizáló kar biztosítja 
a gép stabilitását vágás közben. Összecsukhatók 
és így könnyen szállíthatók.

KV  /,   −

KV ,   −

2. KERÉKKÉSZLET 
A vágóberendezés könnyű mozgatását teszi 
lehetővé sima felületen vagy talajon végzett 
vágás esetén. A gumituskók stabilan tartják a 
gépet használaton kívül vagy alapjáratban. A 
K, K, K Rescue, K. K Rescue 
és K benzines vágógépekhez alkalmas.

  −

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

  −,  V

  −,  V

4. ELSZÍVÓ
Az elszívó tartozék lehetővé teszi a víz nélküli 
vágást. Könnyen csatlakoztatható.

  −, K 

  −, K i

5. TÚLNYOMÁSOS VÍZTARTÁLY
Űrtartalma , liter és tartozik hozzá egy  
 méteres cső, amely csatlakoztatható  
a nedves vágóegységhez a gépen.

  −

6. VÍZTÖMLŐ
 méter hosszú tömlő gyorscsatlakozókkal. 
Több egység is csatlakoztatható egymáshoz.

  −

7. SZÁLLÍTÓDOBOZOK
Tökéletesen alkalmasak különböző beren-
dezések védelmére egyik munkahelyről a 
másikra történő átszállításkor. Anyaguk  
rétegelt lemez, a széleken és a sarkokon fém 
erősítéssel.

K /K ,   −

K /K ,   −

8. HUSQVARNA ÜZEMANYAG KANNA, 
NARANCSSÁRGA
Túltöltés elleni hatékony védelemmel ellátott 
kanna. Az ENSZ előírásai szerint jóváhagyva.

  −

9.  KÉTÜTEMŰ OLAJ KÉZREÁLLÓ ADAGOLÓVAL
Kiváló minőségű kétütemű olaj, amely minden 
elvárásnak megfelel, amely a kétütemű 
olajokkal szemben felmerülhet.  cl-es 
adagolóval, ami egy liter benzinhez elegendő. 
Így gyorsabban és könnyebben keverhető be a 
megfelelő üzemanyag keverék.

  −

HUSQVARNA K 970
Erőteljes berendezés a nagy vágási mélységek-
hez, mégis könnyű és mozgékony univerzális gép. 
A Smart Tension™ félautomata szíjfeszítő 
rendszer minimálisra csökkenti a túl feszes illetve 
túl laza hajtószíjjal történő üzemeltetést.  
A magnézium ötvözetű tárcsavédő csökkenti  
a gép tömegét.

Vágótárcsa átmérője   /  mm,  cm³, . 
kW, . /. kg, vágási mélység / mm. 
X-Torq®. Active Air Filtration™. Smart Tension™ és 
EasyStart.

  −

HUSQVARNA K 770
Ez a vágóberendezés ötvözi a népszerű K és 
K modellek legjobb tulajdonságait: a gyors 
kezelést, a könnyen indítható X-Torq® motort és 
a robosztus háromcsavaros csapágyházat a 
Smart Tension™ szíjfeszítő rendszerrel.

Vágótárcsa átmérője   mm,  cm³, . kW,  
 kg, vágási mélység  mm. X-Torq®. Active 
Air Filtration™. Smart Carb™. Légtisztító. Smart 
Tension™ és EasyStart.

  −

HUSQVARNA K 1270
A legnagyobb vágóberendezésünk a világon az 
egyik legerősebb. Jellemzői közé tartozik az 
üzemanyag takarékos X-Torq® motor és a 
könnyű indítást biztosító digitális gyújtás.  
A fokozatmentesen állítható magnézium  
ötvözetű tárcsavédő csökkenti a gép tömegét.

Vágótárcsa átmérője   /  mm,  cm³, 
. kW, . /. kg, vágási mélység / 
mm. X-Torq®. Active Air Filtration™. Smart Carb™ 
és EasyStart.

  −

HUSQVARNA K 4000
Ideális nedves vágásra érzékeny környezetben, 
ahol a minimumra kívánja csökkenteni az iszap 
mennyiséget. A vízáramlás könnyen, a por meg-
kötéséhez éppen elegendő minimumon tartható. 
Az opcionális elszívó tartozékkal könnyen átala-
kítható száraz vágásra. Bluetooth-kapcsolat 
lehetőség.

Vágótárcsa átmérője   mm,  / / V, 
 / /  W, . kg, vágási mélység 
 mm. Elgard™ és SoftStart™.

  −

ÚJÚJ

BETON- ÉS FÉMDARABOLÓK

HUSQVARNA BETON-  
ÉS FÉMDARABOLÓK
Mindegy, hogy benzinüzemű  
vagy akkumulátoros termékünket 
választja, beton- és fém-
darabolóink biztosítják Önnek  
a szükséges teljesítményt 
igényeinek megfelelően. 
Választhat az erőteljes, hatékony 
rezgéscsillapító rendszerrel 
felszerelt benzines gépeinkből, 
vagy akár a környezetre érzékeny 
akkumulátoros gépek közül is, 
melyek vezeték nélkül gyors és 
hatékony vágásra képesek. 

HUSQVARNA K 770 VAC
Ideális berendezés száraz vágáshoz. Egy 
forradalmian új tárcsavédővel. Képes 
hatékonyan eltávolítani a port, anélkül hogy  
a minőséget vagy a hatékonyságot veszélyez-
tetné (OSHA . sz. táblázat szerinti mutató). 
Tökéletesen illeszkedik hozzá az S 
porelszívó.

Vágótárcsa átmérője   mm,  cm³, . kW,  
. kg, vágási mélység  mm. X-Torq®. 
Active Air Filtration™. Smart Carb™. Légtisztító. 
Smart Tension™ és EasyStart.

 −−

HUSQVARNA K 535i
Kiváló teljesítményű akkumulátoros vágógép, mely 
rugalmasságot biztosít a könnyebb betonmunkákhoz. 
Ergonomikus és könnyű. Ideális kertrendezők, 
útjavítók és tetőfedők számára. Az alacsony rezgés-
szintnek és a tárcsa központi elhelyezkedésének 
köszönhetően kiváló vágásvezérlés érhető el a 
hagyományos sarokcsiszolókhoz képest. Fröccsenő 
víz ellen védett (IPX).

Vágótárcsa átmérője   mm, súly . kg, vágási 
mélység   mm.

  −
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HUSQVARNA ELITE-CUT 
VALAMENNYI ANYAG GYORS 
VÁGÁSÁRA
Rendkívüli vágási teljesítmény a Diagrip™ 
technológiának, valamint az innovatív szegmens 
kialakításnak köszönhetően, amely a hatékony 
vágásért, hűtésért és iszapeltávolításért felel, 
amely nem csak a vágási sebességet, hanem az 
élettartamot is növeli. Vágótárcsa illesztő gyűrű 
20-25,4 mm-es furat nyílásokhoz. A csomagoláson 
segítséget talál ahhoz, hogy mindig a megfelelő 
tárcsát válassza ki a megfelelő anyaghoz.

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

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

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

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA AJÁNLÓ TÁBLÁZAT

ANYAG ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 
TURBO S45 S50 S65 

PLUS S85 S35 S50
S50 

PLUS
S65 S85

VÁGÓTÁRCSA SZEGMENS ALAKJA

TERMÉSZETES KŐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

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

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

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

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

ASZFALT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 

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

VÁGÓTÁRCSÁK A  
KÖNNYEBB MUNKAVÉGZÉSHEZ
A kézi vágógépekkel történő munkavégzés során a nagy teljesítmény és a biztonság a leglényegesebb,  
de nem szabad figyelmen kívül hagyni a sebességet és a megfelelően kiválasztott és helyesen felszerelt 
vágótárcsát sem. Ez az oka annak, hogy a Husqvarna S sorozatú vágótárcsái a kézi gépekhez számos 
látványos és jól felismerhető információt tartalmaznak. Mindezek az információk segítik Önt abban, hogy 
mindig biztos lehessen abban, hogy a megfelelő tárcsát használja a megfelelő munkához. A kopásmutatók 
tájékoztatnak a vágótárcsa kopásáról és hézagokról, ezáltal minimálisra csökkentve a becsípődés és  
a visszarúgás kockázatát. Továbbá a nyíl jelölésnek köszönhetően mindig könnyen ellenőrizheti, hogy  
a vágótárcsa forgási iránya megfelelő-e.


