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Husqvarnini stroji za nego gozdov, parkov in vrtov so plod edinstvenega sodelovanja med človekom, 
strojem in naravo – med našim podjetjem in ljudmi, ki vsak dan uporabljajo našo opremo, da oblikujejo 
naravo. Predani ljudje, ki potrebujejo najboljša orodja in stroje za doseganje najboljših rezultatov. 
Ko se stvari zapletejo, so jim stroji Husqvarna nedvomno kos. Predvsem so lažji, bolj udobni za rokovanje 
in enostavnejši za uporabo. Pri tem s hrupom in onesnaževanjem kar v najmanjši meri vplivajo na okolico. 
Naša naloga je, da vam omogočimo, da delo opravljate hitreje, enostavneje in varneje.

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA SPLETNI STRANI HUSQVARNA.COM
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Husqvarna neprestano izpopolnjuje svoje izdelke, zato si pridržuje pravico do spremembe oblike, specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila.  
Vsi izdelki z gibljivimi deli so ob nepravilni uporabi lahko nevarni. Pred uporabo vedno najprej preberite navodila za uporabo. Glede na tržišče je možno 
odstopanje pri opremi in zmogljivosti izdelka. Povprašajte vašega prodajalca o tem, kakšna oprema in zmogljivost stroja sta na voljo na vašem tržišču. 
Preverite zakonske zahteve glede oblike in uporabe odsevnih oblačil v vaši državi. Vsi tehnični podatki so bili veljavni ob nastanku te publikacije, vendar  
se tekom razvoja izdelka lahko spremenijo. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

AKUMULATORSKI STROJI

ROBOTSKE KOSILNICE

KOSILNICE

RIDER KOSILNICE

VRTNI TRAKTORJI

SEDEŽNE KOSILNICE Z NIČELNIM OBRAČALNIM KROGOM

VERIŽNE ŽAGE

GOZDARSKI OBREZOVALNIKI / MOTORNE KOSE /  
KOSE NA NITKO / KOMBINIRANE KOSE

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

PIHALNIKI

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

KULTIVATORJI

SNEŽNE FREZE

ZAŠČITNA OPREMA

TEHNIČNI PODATKI / 
SLOVAR TEHNIČNIH LASTNOSTI

OBLAČILA ZA PROSTI ČAS XPLORER

SESALNIKI

POPRODAJA HUSQVARNA
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UGLAŠENI Z 
NARAVO
Husqvarna je zelo ponosna, da posluje z jasnim ciljem: vedno ostati v simbiozi z naravo. 
To za nas pomeni, da stremimo k ustvarjanju koristnih vezi med nami, uporabniki naših 
strojev in naravo. Naši izdelki so razviti za ustvarjanje inteligentnih odnosov med ljudmi in 
naravo, med uporabniki naših izdelkov in njihovimi vrtovi, in sicer z uporabo najbolj 
intuitivnih tehnoloških rešitev in najnaprednejših razpoložljivih rešitev. Smo uglašeni z 
naravo, da lahko zagotavljamo pametno in brezskrbno uporabniško izkušnjo.
Danes in jutri.

ENOSTAVNEJŠE ŽIVLJENJE Z INTELIGENTNO TEHNOLOGIJO 
Inteligentna tehnologija nam omogoča, da zagotavljamo rešitve, ki olajšajo življenje 
kupcem naših strojev. Najsibo z integracijo glasovnih ukazov s pomočjo Alexe ali 
Google Home, aplikacijskih rešitev za upravljanje na daljavo ali energijsko učinkovitimi 
brezkrtačnimi motorji, vedno iščemo nove načine uporabe naših inovacij za 
poenostavitev in podporo bolj učinkovite izkušnje. Tehnologija je most, ki nam vsem 
omogoča, da smo še bolj uglašeni z naravo.
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Naša odprta rešitev API omogoča neskončne možnosti 
povezovanja personalizacijskih in dodatnih lastnosti s 
pomočjo IFTTT (If This Then That).

UPRAVLJAJTE VAŠO ROBOTSKO 
KOSILNICO IZ DLANI 
Aplikacija Husqvarna Automower® Connect app 
omogoča, da prevzamete popoln nadzor nad vašo 
robotsko kosilnico Husqvarna. Aplikacija nudi dva načina 
povezovanja, odvisno od modela: Automower® Connect 
za povezovanje na dolge razdalje s pomočjo mobilne 
komunikacije ali Automower® Connect@Home na 
kratke razdalje s pomočjo tehnologije Bluetooth. 
Preverite njeno stanje, jo zaženite ali zaustavite, 
preverite nastavitve ali spremljajte njen položaj GPS  
– vse to s pomočjo vašega telefona.

NA VOLJO V GOOGLE PLAY  
IN V APP STORE
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ZMANJŠANJE VPLIVA
Biti uglašen z naravo postavlja določene zahteve – tako do nas kot 
podjetja kot tudi do vas naših zavednih kupcev. Gre za spoštovanje do 
okolja in trajnostni način razmišljanja. Pri investiciji v stroj Husqvarna 
ste lahko vedno prepričani, da smo sprejeli prav vsak možen ukrep za 
zmanjšanje njegovega vpliva in njegovega ogljičnega odtisa.
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BREZSKRBNEMU OBSTOJU NAPROTI
Brezskrbna izkušnja se začne s ponosnimi uporabniki, ki želijo živeti polno življenje, 
obogateno s pametnimi rešitvami. Ljudje, ki želijo, da kosilnica opravlja svoje delo pod 
najmanjšim nadzorom, in ki bi se radi sprostili v prepričanju, da njihovi stroji vedno zagotavljajo 
izvrstno zmogljivost ob najmanjšem vložku lastnega dela. Ljudje, ki se zanašajo na tehnologijo,  
ki jim venomer pomaga dosegati odlične rezultate kot tudi boljši jutri.

IZBOLJŠAJTE IZKUŠNJO Z APLIKACIJO 
HUSQVARNA CONNECT
Aplikacija Husqvarna Connect je brezplačno digitalno 
orodje za vso vašo opremo, ki omogoča lažje in 
prijetnejše delo z vašim strojem. Če imate naš stroj,  
ki je opremljen s tehnologijo Bluetooth, dobite dostop 
do dodatnih funkcij, kot so statistike o času delovanja, 
stanje napolnjenosti, opozorila in obvestila o 
vzdrževanju in še več.

NA VOLJO V GOOGLE PLAY  
IN V APP STORE
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RAZMIŠLJATE O 
NAKUPU STROJA?
DOBRO PREMISLITE.
Če si želimo zagotoviti trajnostno prihodnost, moramo vsi ponovno 
premisliti, kako delujemo. Mi se zavezujemo, da bomo opravili svoj del 
naloge. Iz tega razloga snujemo digitalna orodja, ki profesionalnim 
uporabnikom omogočajo uporabo najnovejše statistike o njihovem 
celotnem strojnem parku. Tako nadaljujemo z razvojem akumulatorskih 
strojev, ki so enako zmogljivi kot bencinski. Ob iskanju novih rešitev v 
zvezi z lastništvom strojev in dostopom do njih imamo v mislih načela 
krožnega gospodarstva. S tem smo omenili samo nekaj velikih in majhnih 
stvari, s katerimi se ukvarjamo.
 Torej, ko boste naslednjič razmišljali o nakupu našega stroja, se 
vprašajte naslednje: Ali ga res potrebujem (glede na statistiko strojnega 
parka, če ste profesionalni uporabnik)? Če da, ali obstaja akumulatorska 
različica (v večini primerov je to tako)? 
 Pridružite se nam na trajnostni poti, ki je dobra za vas, vaš posel in za 
naš planet.
 
Sprememba se začne tukaj! 

Pri Husqvarni vodimo več različnih okoljskih projektov, ki imajo za cilj raziskati, kako aktivno 
prispevati k trajnostni prihodnosti za vse nas. Več o tem, kako spodbujamo spremembe in si 
prizadevamo biti zgled, si preberite na spletni strani husqvarna.com/sustainability
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Z manj stroji vsi pridobimo.
Kot profesionalni uporabnik lahko dostopate do 
podatkov o strojih, zato se lahko izognete kopičenju 
strojev, ki jih redko uporabljate, kar predstavlja le 
potrato virov. Zmagovit koncept tako za vaše finance 
kot tudi naše okolje. Obiščite spletno stran 
husqvarna.com/fleetservices.

Napolnite z naravo.
Re-power, naše alkilatno gorivo z obnovljivo 
vsebino, zagotavlja čistejše zgorevanje in manj 
neposrednih emisij. To podaljša življenjsko dobo 
vaših strojev, izboljša vaše delovno okolje in 
zmanjša ogljični odtis. Vredno poskusiti, kajne? 
Kmalu na voljo.

Uporabite stroje nekoga drugega.
Verjamemo, da bi bilo lahko deljenje strojev in opreme  
v prihodnje velika dopolnitev sedanjega koncepta.  
Tako vodimo poskusne projekte, kot je »Orodja za vas«.  
Obiščite spletno stran husqvarna.com/
sustainability

Čistejše  
delovno mesto. 
Čeprav imamo zmogljive 
akumulatorske stroje, so včasih  
za res zahtevna opravila še vedno 
potrebni bencinski stroji. K sreči  
se naši motorji X-Torq® ponašajo  
z nizkimi emisijami izpušnih plinov. 
Kar je dobro za vas in vašo okolico. 

Preizkusite to moč.
Izberite akumulatorsko moč in 
uživajte v učinkovitem, brezdimnem 
in praktično neslišnem delu.  
Ne glede na to, ali naše stroje 
uporabljate zasebno ali 
profesionalno, boste gotovo 
hvaležni za nižje obratovalne 
stroške in možnost izvajanja opravil 
kadar koli, ne da bi motili kogar koli. 
Glejte strani 10–19.

Pustite, da se robotska  
kosilnica prosto potika.

Robotska kosilnica Automower® se prosto 
potika, da zagotavlja trato, ki je pokošena 

neverjetno enakomerno, kot preproga. Poleg 
tega, da je praktično neslišna ter brez emisij 
izpušnih plinov, lahko dragocen čas, ki bi ga 

porabili za košnjo, namenite drugemu opravilu. 
Glejte strani 20–27.

Pustite manjši odtis.
Če ste profesionalni uporabnik in presedlate z bencinskih na akumulatorske 
stroje, lahko spremljate okoljski vpliv vsakega takega ukrepa. To omogoča 
naša digitalna funkcija Carbon Footprint Calculator (računalnik za izračun 
ogljičnega odtisa). Obiščite spletno stran husqvarna.com/sustainability
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Serija akumulatorskih strojev Husqvarna se odlikuje z močjo, zmogljivostjo in intuitivno obliko,  
ki jih lahko pričakujete samo od Husqvarne. Asortiman naših visoko učinkovitih strojev, ki jih 
poganjajo Li-ionski akumulatorji, zagotavlja nizek nivo hrupa in tresljajev, minimalno vzdrževanje  
– in nič neposrednih emisij. Akumulatorski sistem s širokim obsegom možnosti uporabe,  
poganja vse produkte in vam zagotavlja maksimalno fleksibilnost.

AKUMULATORSKI STROJI

AKUMULATORSKA 
ZMOGLJIVOST
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MAKSIMALNA AVTONOMIJA
Ročni akumulatorski stroji Husqvarna imajo funkcijo savE™, to 
je način za varčevanje z akumulatorjem, ki ga lahko izberete, 
če želite podaljšati čas obratovanja.

EN AKUMULATORSKI SISTEM
Vsi Husqvarnini akumulatorski ročno vodeni stroji in kosilnice 
lahko uporabljajo BLi akumulatorje. Za akumulatorske verižne 
žage se naj vedno uporablja vsaj BLi150 ali zmogljivejši 
akumulator.

AKUMULATORSKI STROJI

KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

BREZ HRUPA
Brez bencina, izpušnih plinov in hrupa – tih motor zagotavlja 
prijetno delovno okolje in ne moti okolice.

ZAŠČITENA NOTRANJOST
Akumulatorji, ki jih razvijamo sami, so zasnovani tako, da 
kljubujejo intenzivni in pogosti uporabi. Vsi občutljivi sestavni 
deli in celice so nepredušno zaprti, zato so dobro zaščiteni 
pred dežjem in umazanijo.

POPOLNA USTREZNOST
Akumulatorski izdelki in elektromotorji Husqvarna so razviti 
skupaj z akumulatorji. To pomeni, da so zasnovani namensko, 
zato so stroji lažji in manjših dimenzij.

AKUMULATORSKI STROJI

VISOKA ZMOGLJIVOST
Naši brezkrtačni E-TORQ elektromotorji zagotavljajo velik  
in konstanten navor že pri nizkih vrtljajih, kar je dovolj za 
najzahtevnejše naloge. E-TORQ motorji so hermetično zaprti  
in ne potrebujejo vzdrževanja.
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IMAMO REŠITEV 
ZA VSAKO  
VAŠO POTREBO
Brez priključnega kabla in brez hrupa. Predvsem pa brez neposrednih 
emisij izpušnih plinov. Kar se zmogljivosti tiče, se zdaj mnogi akumulator-
ski stroji lahko kosajo s svojimi bencinskimi brati. Naša paleta izdelkov 
vključuje vse, od manjših strojev za domače uporabnike, ki so enostavni 
za uporabo, do izjemno zmogljive profesionalne opreme, ki se odlikuje 
po najboljšem razmerju med močjo in težo. 
 Husqvarna vam lahko ponudi akumulatorski stroj za vsako vašo 
potrebo oz. zahtevo.

EN AKUMULATORSKI 
SISTEM
Husqvarnini akumulatorski stroji so zelo prilagodljivi, saj nudijo različne 
možnosti uporabe akumulatorja. Akumulatorski sistem temelji na 
akumulatorjih, ki jih lahko uporabljate v vseh naših strojih. Ker vsi naši 
akumulatorski stroji uporabljajo enake BLi akumulatorje, je njihova 
uporaba enostavnejša in učinkovitejša. Polnjenje je izjemno hitro,  
tako da se akumulator lahko napolni že med odmorom za kosilo.

Nahrbtni akumulator ali akumulatorji  
s pasom za akumulatorje FLEXI 
zagotavljajo dolgotrajno zmogljivost 
pri profesionalni uporabi. Zanesete  
se lahko tudi na komplet, ki sestoji  
iz enega ali dveh akumulatorjev 
Husqvarna BLi300 in polnilne 
postaje QC500.

Moč in zmogljivost za zahtevno  
profesionalno uporabo.

Najbolj napredni Husqvarnini akumulatorski stroji so bili razviti za 

dolgotrajna in zahtevna vsakodnevna opravila. Stroji so trpežni in 

robustni, zato so lahko kos profesionalni uporabi in zagotavljajo 

zmogljivost, ki je enaka ali celo presega zmogljivost bencinskih strojev.

Profesionalna vzdržljivost

Vodoodpornost (IPX4)

Tehnične prednosti

Profesionalna zmogljivost

Dolg čas delovanja

Sistem z enim akumulatorjem

Hiter zagon

Enostavna uporaba

Motor brez vzdrževanja

KOMBINACIJA ZA  
PROFESIONALNO UPORABO

PROFESIONALNA UPORABA
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Za polprofesionalno uporabo priporočamo 
akumulatorje Husqvarna BLi200/100, ki so 
integrirani v stroj, ali uporabo s pasom za 
akumulatorje FLEXI bodisi s priborom za  
nošenje bodisi z adapterjem. Za izjemno  
hitro polnjenje uporabite  
polnilno postajo  
Husqvarna QC330.

Za manj pogosto uporabo na domačem 
vrtu lahko izberete akumulator 
Husqvarna Bli30/20/10 z dolgim časom 
delovanja, ki je vgrajen v prikladno ohišje 
in standardni polnilnik QC80.

Za občasno uporabo oz. enostavna  
opravila na vrtu.

Za hitra in enostavna opravila priporočamo uporabo akumulatorskih 

strojev Husqvarna Convenient. Ti uporabniku prijazni stroji so 

prilagojeni za enostavno rokovanje, a so hkrati učinkoviti in zmogljivi.

Za pogosto uporabo na večjih vrtovih ali 
travnatih površinah.

Za napredna opravila, kot sta košnja večjih vrtov ali obrezovanje 

debelejših vej, priporočamo uporabo akumulatorskih strojev 

Husqvarna Advanced. Ti se odlikujejo po tehničnih rešitvah in 

izboljšavah, ki zelo olajšajo vaše delo.

Tehnične prednosti

Napredna zmogljivost

Dolg čas delovanja

Sistem z enim akumulatorjem

Hiter zagon

Enostavna uporaba

Motor brez vzdrževanja

Dobra zmogljivost

Dolg čas delovanja

Sistem z enim akumulatorjem

Hiter zagon

Enostavna uporaba

Motor brez vzdrževanja

KOMBINACIJA ZA  
POLPROFESIONALNO UPORABO

KOMBINACIJA ZA  
OBČASNO UPORABO

POLPROFESIONALNA UPORABA OBČASNA UPORABA
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HUSQVARNA 520iLX
Visoko zmogljiva motorna kosa z dobro ergonomijo in dvosmernim 
vrtenjem kosilne glave. Rezilo za travo na voljo kot dodatna oprema. 
Odporen na vremenske vplive.

3,0 kg brez akumulatorja, premer košnje 40 cm. Nastavljiv ročaj in 
savE™ za kar najdaljše delovanje. 

967 91 61-11 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 530iP4
Robustni višinski obrezovalnik za učinkovito in produktivno nego 
dreves. Lahek in dobro uravnotežen, z veliko hitrostjo verige. 
Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25 -30 cm, 3,4 kg brez akumula torja. Dolžina 250 cm. 
savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 88 47-10 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA T535i XP®
Lahka, zmogljiva enoročajna žaga, ki je zasnovana posebej za 
negovalce drevja. Zelo enostavna uporaba, velika hitrost verige in 
nič neposrednih emisij. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–35 cm, 2,4 kg brez akumulatorja. savE™ za kar 
najdaljše delovanje.

12", 967 89 39-12 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

AKUMULATORSKI STROJI

HUSQVARNA 530iPT5
Robustni višinski obrezovalnik s teleskopsko cevjo za največji 
doseg. Lahek in zmogljiv ter brez neposrednih emisij. Nizka raven 
vibracij. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25 -30 cm, 5,0 kg brez akumula torja. Dolžina 
400 cm. Teleskopski in savE™ za kar najdaljše delovanje. 

967 88 48-10 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 535i XP®
Lahka, učinkovita žaga z zadnjim ročajem, idealna za pogodbene 
izvajalce del, tesarje in ostale profesionalne uporabnike. Visokoz-
mogljiva žaga brez neposrednih emisij. Nizka raven tresljajev. 
Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25 -35 cm, 2,6 kg brez akumula torja. savE™ za kar 
najdaljše delovanje.

14", 967 89 38-14 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 530iPX
Za profesionalno ali polprofesionalno čiščenje in kleščenje. Visoka 
zmogljivost in majhna teža, zelo nizki stroški obratovanja. Za 
čiščenje uporabljajte oprtnik. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25-30 cm, 3,1 kg brez akumulatorja. Dolžina 180 cm. 
savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 88 57 -02, z oprtnikom 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iRX
Visoko zmogljiva motorna kosa z dobro ergonomijo in dvosmernim 
vrtenjem kosilne glave. Z rezilom za travo za košnjo gostejše trave. 
Odporen na vremenske vplive. 

3,8 kg brez akumulatorja, premer košnje 40 cm. savE™ za kar 
najdaljše delovanje. Visok ročaj, kosilna glava T25B, rezilo za travo s 
3 zobmi in oprtnik Balance 35 B. 

967 91 62-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iHD70
Zelo tih, a visokoučinkovit akumulatorski obrezovalnik z odlično 
ergonomijo. 70 cm dolgo dvostransko rezilo in prikladen nastavljiv 
zadnji ročaj. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in vibracije 
za kar najboljše delovne pogoje. Odporen na vremenske vplive.

3,9 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, dolžina rezila 70 cm. 
Vrtljiv zadnji ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 57-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 535iRXT
Robustna, visoko zmogljiva akumulatorska motorna kosa. Lahka in 
dobro uravnotežena s protivibracijskimi elementi. Kosilna glava 
ErgoFeed™ doda nitko z enostavnim pritiskom na gumb na desnem 
ročaju Vodoodporna (IPX4) in opremljena z Bluetooth®-om.

4,9 kg brez akumulatorja, premer košnje 45 cm. Oprtnik Balance 
XB, prilagodljiv ročaj in 3-hitrostni način za kar najdaljše delovanje.

967 85 06-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

NOVO

PROFESIONALNA UPORABA
Za profesionalne uporabnike, ki uporabljajo stroje za zahtevna opravila. Najbolje, da izberete 
stroj iz naše serije Professional. Le-ta zagotavlja profesionalno moč zmogljivega 
bencinskega motorja, pri čemer ne povzroča emisij in tresljajev. Za dolgotrajno delo brez 
prekinitev priporočamo nahrbtni akumulator oziroma en ali dva akumulatorja Husqvarna 
BLi300, ki zdržita 1500 polnilnih ciklov, in polnilno postajo QC500.

Več o polnjenju in časih delovanja si preberite na strani 130.
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HUSQVARNA 550iBTX
Zmogljiv in ergonomski pihalnik z nahrbtnim akumulatorjem z 
izjemno pihalno silo (21N). Ker sta ravni vibracij in hrupa izredno 
nizki, ga lahko uporabljate v naseljenih območjih, poleg tega je 
odporen proti vremenskim vplivom, zato je njegova  
uporaba še bolj prilagodljiva in smotrna. Odporen na vremenske 
vplive.

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m /s, 6,3 kg brez akumulatorja. 
Tempomat, način za povečanje zmogljivosti (boost).

967 68 11-02 

HUSQVARNA 520iHD60
Zelo tih, a visokoučinkovit akumulatorski obrezovalnik z odlično 
ergonomijo. 60 cm dolgo dvostransko rezilo in prikladen nastavljiv 
zadnji ročaj. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in vibracije 
za kar najboljše delovne pogoje. Odporen na vremenske vplive.

3,8 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, dolžina rezila 60 cm. 
Vrtljiv zadnji ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 56-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iHE3
Zelo učinkovit obrezovalnik s povečanim dosegom, ki znaša 3,5 m. 
Prikladna nastavitev rezila in varčevalni način savE™. Ničelne 
neposredne emisije, majhen hrup in vibracije za kar najboljše 
delovne pogoje. Odporen na vremenske vplive.

4,15 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, dolžina rezila 55 cm. 
Način za enostavnejši prevoz in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 58-11 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 525iB
Ta lahek in zmogljiv pihalnik je dobro uravnotežen, zato je dolgotrajno 
delo z njim udobno. Tih zaradi posebne zasnove ventilatorja, z 
Li-ionskim akumulatorjem. Enojni oprtnik je priložen. Odporen na 
vremenske vplive.

14,5 N, 82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg brez akumulatorja. 
Tempomat in način za povečanje zmogljivosti (boost).

967 91 55-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

PRISKRBITE  
SI APLIKACIJO 
HUSQVARNA  

CONNECT!

HUSQVARNA LC 551iV
Samohodna, robustna in brezvrvična akumulatorska kosilnica s 
širokim kosiščem in spremenljivo hitrostjo. Za profesionalne 
uporabnike, ki potrebujejo tiho kosilnico z nizkimi obratovalnimi 
stroški in enostavnim vzdrževanjem. Podaljšan čas delovanja zaradi 
dvojne reže za akumulator za integralne akumulatorje BLi in 
nahrbtnega priključka za akumulatorje.

Pobiranje /BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje 51 cm, višina košnje 
26-74 mm. Samohodna, spremenljiva hitrost.

967 97 72-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LB 548i
Robustna, brezvrvična akumulatorska kosilnica s kosiščem z 
mulčenjem širine 48 cm. Za profesionalne uporabnike, ki 
potrebujejo tiho kosilnico z nizkimi obratovalnimi stroški in 
enostavnim vzdrževanjem. Podaljšan čas delovanja zaradi dvojne 
reže za akumulator za integralne akumulatorje BLi in nahrbtnega 
priključka za akumulatorje.

BioClip®. Širina košnje 48 cm, višina košnje 30-60 mm. 
Spremenljiva hitrost. Potisna.

967 97 73-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

Prenesite aplikacijo 
in pridobite več 
informacij o izdelkih.

NOVONOVO
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HUSQVARNA 320iB Mark II
Lahek pihalnik s tempomatom, takojšnjim 
zagonom in načinom za povečanje zmogljivosti 
(boost). Enostaven za uporabo in zaradi Li-ionske 
tehnologije tih.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg brez 
akumulatorja. Tempomat, način za povečanje 
zmogljivosti (boost) za kar najdaljše delovanje.

967 91 54-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 315iC
Popolno uravnotežena kosa na nitko za zahtevne 
uporabnike. Visoko zmogljiva, a zaradi Li-ionske 
tehnologije tiha. Obročast ročaj in ukrivljena gred.

2,85 kg brez akumulatorja, premer košnje 33 cm. 
savE™ za kar najdaljše delovanje in nastavljiv 
ročaj. 

967 91 59-11 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 347iVX
Samohodna akumulatorska kosilnica z digitalnim 
upravljanjem hitrosti za udobno in učinkovito 
košnjo z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth 
povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja 
BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 
47 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna, 
spremenljiva hitrost.

967 86 23-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 330i
Za tesarje, lastnike travnatih površin vrtnarje in 
druge zahtevne uporabnike. Lahka in enostavna 
za uporabo s katerim koli akumulatorjem BLi, 
napenjanje verige brez uporabe orodja.

Dolžina meča 25 –35 cm, 2,7 kg brez akumula-
torja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 89 37-12 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 353iVX
Samohodna akumulatorska kosilnica z digitalnim 
upravljanjem hitrosti in odličnimi elementi za 
upravljanje za popoln pregled ter udobno in 
učinkovito košnjo z minimalnim vzdrževanjem. 
Bluetooth® povezljivost. Dve reži za izmenljiva 
akumulatorja BLi zagotavljata daljši čas 
delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 
53 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna, 
spremenljiva hitrost.

967 86 20-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

NOVONOVO

NOVO

POPOLNA KOŠNJA BREZ KABLOV  
ALI BENCINA
Akumulatorske kosilnice Husqvarna so tihe, prikladne in učinkovite. To velja 
za celotno paleto, ne glede na to, ali izberete navadno kosilnico z zbiranjem 
ali robotsko kosilnico Automower®, ki zdaj, kot kosilnice z vsekolesnim 
pogonom, premaga strmino z naklonom tudi do 70 %. Več o naših robotskih 
kosilnicah si preberite na strani 20.

HUSQVARNA 325iLK
Zmogljiva in popolno uravnotežena kosa na nitko 
za zahtevne uporabnike. Združljiva s široko 
paleto profesionalnih priključkov Husqvarna. 
Intuitivni vmesnik.

3,8 kg brez akumulatorja, premer košnje 42 cm. 
Prilagodljiv ročaj in savE™ za kar najdaljše 
delovanje.

967 85 01-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 340i
Vsestranska žaga za uporabo preko celega leta. 
Idealna za podiranje, kleščenje, pripravo drv ali 
tesarska dela. Napenjanje verige brez uporabe 
orodja ali običajno napenjanje verige. Akumulator 
BLi30 ali BLi300 zagotavlja največjo zmogljivost. 

Dolžina meča 35-40 cm, 2,8 kg brez akumulatorja. 
savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 86 42-14 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 340iBT
Zmogljiv, dobro uravnotežen in ergonomski 
pihalnik z nahrbtnim akumulatorjem z izjemnim 
pretokom zraka. Najnižja raven hrupa in vibracij v 
svojem razredu. Samodejno preklapljanje med 
dvema akumulatorjema.

17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6,3 kg brez 
akumulatorja.

967 79 62-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

POLPROFESIONALNA UPORABA
Za negovalce travnatih površin in vrtov, ki uporabljajo svoje stroje za napredna opravila. Za 
manj pogosto uporabo, a brez kompromisov, kar se tiče moči ali zmogljivosti. Pri ročnih strojih 
lahko za pasom za akumulatorje FLEXI vedno nosite dodatne akumulatorje, z aplikacijo 
Husqvarna Connect pa boste vedno imeli pregled nad svojim strojnim parkom.
 
Več o polnjenju in časih delovanja si preberite na strani 130.
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HUSQVARNA 120i
Lahka, prikladna žaga z Li-ionskim akumula-
torjem. Enostaven zagon, intuitivna tipkovnica in 
napenjanje verige brez uporabe orodja.

Dolžina meča 30 cm, 2,9 kg brez  akumulatorja. 
savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 09 82-01

967 09 82-02, vklj. QC80 in BLi20

HUSQVARNA LC 247iX
Akumulatorska kosilnica za učinkovito košnjo  
z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth® 
povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja 
BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 
47 cm, višina košnje 20 -75 mm. Potisna.

967 86 22-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 141i
Prikladna akumulatorska kosilnica za domačo 
uporabo. Gorivo ali električni kabel sta povsem 
odveč. Enostaven zagon. Dobra okretnost zaradi 
kompaktnega kosišča.

Pobiranje / BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje 
41 cm, višina košnje 25 –75 mm. Potisna.

967 62 84-05 

Vklj. z akumulatorjem in polnilno postajo.

HUSQVARNA LC 141iV
Samohodna kosilnica s spremenljivo hitrostjo, 
namenjena za domačo uporabo. Akumulatorski 
pogon – brez sitnosti z gorivom ali kabli. Dobra 
okretnost zaradi kompaktnega kosišča.

Čas delovanja do 60 min* odvisno do pogojev 
travnate površine. Pobiranje / BioClip®/Izmet 
nazaj. Širina košnje 41 cm, višina košnje 
25 -75 mm. Samohodna variabilna hitrost.

967 09 92-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 115iHD45
Idealen za srednje do srednje velike žive meje. 
Enostaven za uporabo, lahek in tih zaradi 
Li-ionske tehnologije.

3,2 kg brez akumulatorja, 3000 rezov/min, 
dolžina rezila 45 cm. savE™ za kar najdaljši čas 
obratovanja. 

967 09 83-01

967 09 83-02, vklj. QC80 in BLi10 

HUSQVARNA 115iL
Lahka, prikladna kosa na nitko z enostavnim 
zagonom za domačo uporabo. Deluje tiho. Odlična 
za košnjo robov travnatih površin.

3,4 kg brez akumulatorja, premer košnje 33 cm. 
savE™ za kar najdaljše delovanje, teleskopka gred 
in nastavljiv ročaj.

967 09 88-01 

967 09 88-02, vklj. QC80 in BLi10 

HUSQVARNA S138i 
Zaneslji in lahek z dvojnima polnilcema za bate-
rije. Brezžičen, z enostavnim premikom rezil (dva 
v enem – rahljalnik/prezračevalnik). Kompaktne 
oblike z zložljivim ročajem, ki olajša transport in 
shranjevanje.

Širina košnje 37,5 cm, delovna globina – 8 mm – 
+ 5 mm. Potisen.

967 92 22-01

967 92 22-02, vklj BLi20 in QC80 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LB 146i
Prikladna kosilnica z dvema akumulatorjema za 
domačo uporabo na majhnih do srednje velikih 
travnatih površinah. Gorivo ali električni kabel sta 
povsem odveč. Enostaven zagon. Odlični 
elementi za upravljanje za popoln pregled, 
optimizirano rezilo za mulčenje in izvrstna 
okretnost zavoljo lahkega kompozitnega kosišča.

BioClip®. Širina košnje 46 cm, višina košnje 
35 –70 mm. Potisna.

967 86 21-01

967 86 21-02, vklj BLi20 in QC80 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 115iPT4
Lahek akumulatorski višinski obrezovalnik z dobro 
zmogljivostjo rezanja in ničelnimi neposrednimi 
emisijami. Majhni tresljaji. Teleskopska cev 
omogoča doseg do 4 m. Stroj se lahko razstavi  
na dva dela, zato je transport lažji.

Dolžina meča 25 cm, 4,1 kg brez akumulatorja. 
Dolžina 285 cm. Enojni oprtnik je priložen.

967 86 80-01 

967 86 80-02, vklj. QC80 in BLi10

NOVO

HUSQVARNA 120iB
Lahek in tih akumulatorski pihalnik, ki je 
enostaven za uporabo, za majhne in srednje 
velike vrtove. Enostaven zagon, velik pospešek, 
majhna teža in trije načini za prilagodljivo 
obratovanje.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg brez 
akumulatorja.

967 97 61-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

OBČASNA UPORABA
Naša serija akumulatorskih strojev Convenient sestoji iz široke palete Husqvarninih izdelkov, 
ki so namenjeni občasnim in enostavnejšim opravilom ali sezonskemu delu na vrtu. Stroji so 
lahki in enostavni za uporabo in zagon, a hkrati tudi presenetljivo zmogljivi in nezahtevni, kar 
se vzdrževanja tiče. Akumulatorja BLi 20 in BLi 10 skupaj s polnilno postajo QC80 
zagotavljata zadosten čas delovanja. 
 
Več o polnjenju in časih delovanja si preberite na strani 130.

PRISKRBITE  
SI APLIKACIJO 
HUSQVARNA  

CONNECT!

Prenesite aplikacijo 
in pridobite več 
informacij o izdelkih.
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Li-IONSKI AKUMULATORJ
V naši paleti boste gotovo našli  
integriran akumulator Husqvarna, 
ki bo popolnoma ustrezal vašim 
potrebam, ne glede na to, ali 
potrebujete visokozmogljiv 
akumulator za vsakodnevno 
profesionalno uporabo ali lahek 
akumulator za nezahtevno 
uporabo.

HUSQVARNA BLi950X
Nahrbtni akumulator z dolgotrajno močjo in 
vrhunsko zmogljivostjo, zato lahko delate 
učinkoviteje z manj prekinitvami. Udoben zavoljo 
širokih, podloženih naramnic in širokega pasu. 
31,1 Ah, 1120 Wh, 8,5 kg.

967 09 32-01 

HUSQVARNA BLi550X
Visokozmogljiv nahrbtni akumulator z dobro 
zmogljivostjo, zato lahko delate učinkoviteje z 
manj prekinitvami. Veliko možnosti prilagoditve  
in široke, podložene naramnice ter širok pas.  
15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg.

967 09 31-01 

Li-IONSKI NAHRBTNI 
AKUMULATORJI
Husqvarnini nahrbtni akumulatorji 
so zasnovani za profesionalno 
uporabo, zato se lahko uporabljajo 
tudi v težkih pogojih. Zmogljiv in 
udoben oprtnik omogoča učinko-
vito delo preko celega dne.

HUSQVARNA BLi20 / 10
Zmogljiv akumulator za domačo uporabo. Dolg 
čas delovanja v majhnem ohišju. Učinkovito 
hlajenje, indikator polnjenja s 3 LED diodami.  
Do 600 polnilnih ciklov. 4 /2 Ah, 155 / 78 Wh, 
1,2/0,8 kg.

BLi20, 967 09 17-01 

BLi10, 967 09 16-01 

HUSQVARNA BLi300
Integriran akumulator za profesionalno ali 
polprofesionalno uporabo. Zagotavlja dolg čas 
delovanja in ima odlično razmerje kapaciteta/
teža. Opremljen je z indikatorjem polnjenja  
s 4 LED diodami in dobrim hlajenjem ter primeren 
za delovanje v vsakem vremenu. Do 1500 
polnilnih ciklov. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg.

967 07 19-01 

HUSQVARNA BLi200 / 100
Integriran akumulator za polprofesionalno 
uporabo. Dolg čas delovanja v majhnem ohišju. 
Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED 
diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za 
delovanje v vsakem vremenu. Do 1500 polnilnih 
ciklov. 5,2 /2,6 Ah, 187/94 Wh, 1,3 /0,8 kg.

BLi200, 967 09 19-01 

BLi100, 967 09 18-01 

PRISKRBITE  
SI APLIKACIJO 
HUSQVARNA  

CONNECT!

NOVO

HUSQVARNA QC500
Izjemno hitro polnjenje za profesionalno ali 
polprofesionalno uporabo. 50 % hitrejše polnjenje 
kot v primeru QC330 z BLi300, BLi550X in 
BLi950X. Aktivno hlajenje akumulatorjev, 
indikator napolnjenosti z 2 LED diodama in velika 
moč. 500 W, 100–240 V AC, 1,5 kg.

967 09 15-01 

HUSQVARNA QC330
Enota za hitro polnjenje za profesionalno ali 
polprofesionalno uporabo. Z aktivnim hlajenjem 
akumulatorjev in indikatorjem napolnjenosti  
z 2 LED diodama. 330 W, 100–240 V AC, 1,3 kg.

967 09 14-01

HUSQVARNA QC80F
Polnilnik za polnjenje na terenu v 12 V vtičnici 
vozila/tovornjaka. Za profesionalno ali 
polprofesionalno uporabo. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83-01 

HUSQVARNA VI600F NAPETOSTNI 
PRETVORNIK
Omogoča hitro polnjenje na terenu s pretvorbo 
enosmerne napetosti 12 V iz kakršnega koli 
svinčevega akumulatorja v izmenično napetost 
220 V. Za polnilnike QC500, QC330 ali QC80.  
Za profesionalno ali polprofesionalno uporabo.

967 62 85-01 

HUSQVARNA QC80
Standardni polnilnik z indikatorjem napolnjenosti 
z LED diodo. Za občasno uporabo. 80 W,  
100–240 V AC, 0,6 kg.

587 24 79-01 

POLNILNIKI
Husqvarnini polnilniki so na voljo  
v več različicah, od navadnih 
polnilnikov za občasno uporabo 
do naprednih profesionalnih 
polnilnikov za izjemno hitro 
polnjenje.

NOVO

HUSQVARNA BLi30
Integriran akumulator za občasno uporabo. 
Zagotavlja odličen čas delovanja in dodatno 
zmogljivost za zahtevno uporabo. Opremljen  
je z indikatorjem polnjenja s 4 LED diodami in 
odličnim hlajenjem. Do 600 polnilnih ciklov.  
7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.

967 93 77-01

HUSQVARNA QC250
Hitra polnilna postaja za občasno uporabo, 
idealna za akumulatorje BLi30. Z aktivnim 
hlajenjem akumulatorjev in privlačnim dizajnom. 
250 W, 100–240 V AC, 0,7 kg.

967 97 01-01

Prenesite aplikacijo 
in pridobite več 
informacij o izdelkih.
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AKUMULATORSKI STROJI

Vodoodporni material

5 pritrditvenih točk 
za akumulator

Robustna zasnova za 
nošenje težkih akumulatorjev 

1.  OPRTNIK ZA PAS ZA AKUMULATORJE FLEXI
Zaradi podloženih naramnic na oprtniku se breme 
pri uporabi stroja v različnih položajih porazdeli 
na ramena.

593 83 76-01 
 
2.  KOMBINIRANI TOK Z ŽEPOM ZA KLINE 
Kombinirani tok za klešče za dviganje ali kavelj  
za dviganje in žep za kline. 

593 83 83-02 
 
3.  NOSILEC ZA PILE ALI KOMBINIRANO ORODJE
Nosilec za okroglo pilo in ploščato pilo ter kombi-
nirano orodje. Nosilec učinkovito preprečuje 
poškodbe ali izgubo orodja.

593 83 94-01 
 
4. NOSILEC ZA RAZPRŠILNO DOZO
Tok za razpršilno dozo za varno shranjevanje.

593 83 95-01 
 
 

5. NOSILNA KLJUKA
Večnamenska kljuka za nošenje različnega 
orodja, posode za vodo ali druge opreme. 

593 83 96-01 
 
6. ADAPTER
Za priključitev vašega ročno vodenega stroja na 
nahrbtni akumulator ali na pas za akumulatorje 
FLEXI s povezovalnim kompletom, kar omogoča 
udobnejše delo.

582 78 05-01 
 
7. TORBICA ZA PRIBOR
Priročna torbica, ki se prilega pasu za 
akumulatorje FLEXI. Za shranjevanje manjšega 
orodja, plastenke za vodo ali drugega pribora.

596 25 29-01 
 
8. NOSILEC BLi
Na pas za akumulatorje FLEXI lahko pritrdite do  
tri nosilce BLi, na katere lahko namestite dodatne 
akumulatorje.

590 77 72-01 

PRIBOR ZA HUSQVARNIN PAS ZA AKUMULATORJE FLEXI

PAS ZA AKUMULATORJE 
HUSQVARNA FLEXI
Husqvarnin pas za akumulatorje FLEXI omogoča nošenje do treh akumulatorjev 
Husqvarna BLi in dodatkov okoli pasu, kar zagotavlja udobje tudi pri dolgotrajnem 
delu. S priključitvijo stroja na akumulator, ki je nameščen na pasu, zmanjšate težo 
stroja in s tem obremenitev rok in dlani. Trpežna in udobna zasnova za naporno delo.

KOMPLET ZA NOŠENJE
Za nošenje rezervnih akumulatorjev ali dodatkov 
za pasom.

590 77 67-01 

ADAPTERSKI KOMPLET
Za priključitev Husqvarninih strojev na režo za 
akumulatorje BLi. Tudi za nošenje rezervnih 
akumulatorjev in dodatkov.

590 77 67-02 

POVEZOVALNI KOMPLET
Za priključitev pihalnika Husqvarna 530iBX.  
Tudi za nošenje rezervnih akumulatorjev in 
dodatkov. Na voljo tudi adapter za priključitev 
Husqvarninih strojev z režo za akumulatorje  
BLi (na prodaj posebej).

590 77 67-03 

Sistem za menjavo 
akumulatorjev in 

dodatkov brez 
uporabe orodja

Možnost dodajanja 
naramnic, kar je na 
voljo kot dodatek.

PRIBOR ZA AKUMULATORJE
4. BOČNA NOSILNA PLOŠČA HUSQVARNA
Dopolnjuje oprtnik nahrbtnega akumulatorja v 
kombinaciji z akumulatorskimi motornimi kosami 
in akumulatoskimi pihalniki. Za ugodnejši in bolj 
sproščen delovni položaj.

587 83 40-01

 
5. SESTAV ROČAJA ZA PIHALNIK
Omogoča, da za rokovanje s pihalniki uporabljate 
obe roki, kar pripomore k udobnejšemu in bolj 
sproščenemu delovnemu položaju. Lahko se 
uporablja z ali brez bočne nosilne plošče. 

501 71 51-01, 530iBX 

544 40 00-04, 550iBTX  

6. SESTAV PLOŠČATE CEVI ZA PIHALNIK
Podaljšan doseg. Kovinski prednji del omogoča 
drgnjenje po tleh, za dviganje mokrega listja ali 
smeti. Primerna za vse akumulatorske pihalnike.

579 79 75-01 

7. DUŠILNA ŠOBA
Šoba z vgrajenim absorberjem zvoka za uporabo, 
ki je še prijaznejša do uporabnika in okolice. 
Primerna za vse akumulatorske pihalnike.

589 81 17-01 

1. ŠKATLA ZA AKUMULATORJE HUSQVARNA 
Škatla za varen prevoz in shranjevanje 
Husqvarninih akumulatorjev, polnilnikov  
in ostalih dodatkov.

585 42 87-01, mala 400×300×160 mm,  
samo s peno za pokrov

597 16 85-01, srednja 400×300×210 mm,  
s peno za pokrov in plastičnim vložkom,  
primerna za 6 akumulatorjev BLi 100/200 ali  
4 akumulatorje BLi 100/200/300 in 1 polnilno 
postajo QC330/500

585 42 88-01, velika 500×300×210mm,  
samo s peno za pokrov  

2. TORBA ZA AKUMULATOR HUQVARNA
Ohranja akumulatorje tople pozimi in hladne poleti. 
Učinkovito absorbira udarce in ščiti pred prahom, 
umazanijo in vlago. Primerna za akumulatorje 
BLi10/BLi20/BLi200/BLi100.

585 37 18-01 

3.  OPRTNIK ZA NAHRBTNE AKUMULATORJE 
HUSQVARNA

Pri deljenju nahrbtnih akumulatorjev lastni oprtniki 
omogočajo hitro odstranitev in zamenjavo 
akumulatorjev, medtem ko oprtnik ostane 
optimalno prilagojen.

581 03 58-01 



20 ROBOTSKE KOSILNICE

POPOLNOST 
ROBOTSKE 
KOŠNJE
Kaj je potrebno za izdelavo robotske kosilnice, ki lahko kosi noč in dan ter zagotavlja prelepo trato na vsakem  
vrtu, kljub slabemu vremenu, kompleksni obliki, ozkim prehodom, strminam, cvetličnim gredam in drugim oviram?  
Naš odgovor bi bil, da je za to potrebnih vsaj 25 let inovacij, preizkušanja in izpopolnjevanja. Že od leta 1995 
izboljšujemo originalno robotsko kosilnico Husqvarna Automower®, zato se lahko pohvalimo z najbolj preizkušenimi, 
zanesljivimi in zmogljivimi robotskimi kosilnicami na trgu. Med šestimi različnimi modeli z različnimi zmogljivostmi  
boste gotovo našli optimalno robotsko kosilnico, ki bo ustrezala vam in vašemu vrtu.
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NAMESTITE IN POZABITE
Robotske kosilnice Husqvarna Automower® se odlikujejo po 
naprednih tehničnih rešitvah, s katerimi zagotavljajo najvišjo 
stopnjo zanesljivosti, kakovosti in rezultatov košnje. To pomeni 
minimalno vzdrževanje in servisiranje.

POPOLNI REZULTATI
Edinstven sistem košnje – tri kot britev ostra rezila iz 
ogljikovega jekla, nameščena pod drsno ploščo, zagotavljajo 
čist rez. S krajšimi koščki trave se doseže boljše gnojenje, 
odlični rezultati košnje brez mahu in manjša poraba energije. 
Po košnji pa vam pokošene trave ni treba grabiti in pobirati.

PRILAGAJA SE RASTI TRAVE
Robotske kosilnice Automower®, opremljene z vremenskim 
časovnikom, med obdobji intenzivne rasti trave samodejno 
podaljšajo čas košnje. V sončnem in suhem vremenu ter jeseni 
kosilnica obratuje manj časa, s čimer se zmanjša obremenitev 
travnate površine in obraba kosilnice.

ROBOTSKE KOSILNICE

KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

IZJEMNA ZMOGLJIVOST NA STRMINI
Husqvarnina robotska kosilnica z vsekolesnim pogonom za 
košnjo na najzahtevnejših površinah. Ker lahko kosi na strmini 
z naklonom do občudovanja vrednih 70 % (35˚), zagotavlja 
popolne rezultate tudi na najzahtevnejših razgibanih zelenih 
površinah.

ZADOVOLJNI SOSEDJE
Okolju prijazno robotsko kosilnico poganja akumulator,  
travo kosi brez škodljivih neposrednih emisij izpušnih plinov  
in je zelo tiha. Sosedje in vi sami jo boste komaj opazili pri 
vsakodnevni rutinski košnji.

POVEZLJIVOST
Naša brezplačna mobilna aplikacija omogoča enostavno 
komunikacijo z vašo kosilnico (razen z modelom 105). 
Automower® Connect za povezavo od koderkoli preko 
mobilnega omrežja ali Automower® Connect@HOME za 
povezavo na kratke razdalje preko Bluetooth®-a. 



22

VKLJUČNO  
Z 10-LETNIM 

BREZPLAČNIM 
PRENOSOM  
PODATKOV!

AUTOMOWER® CONNECT. 
UPRAVLJANJE S PAMETNIH 
TELEFONOM
Automower® Connect je aplikacija, ki vam s pomočjo 
pametnega telefona daje popoln nadzor nad kosilnico. 
Tako lahko od koder koli kosilnici pošljete ukaz za 
zagon, zaustavitev, parkiranje, preverite in prilagodite 
nastavitve ter prejmete alarme in sledite položaju 
kosilnice v primeru kraje. Več na strani 26.

ROBOTSKE KOSILNICE

S pomočjo zaznavanja oddaljenih predmetov se 
kosilnica pred trkom s predmetom upočasni

GPS NAVIGACIJA ZA OPTIMALNO  
KOŠNJO VRTOV KOMPLEKSNIH OBLIK
Modeli Husqvarna Automower® X-line in serije 500 so opremljeni  
z GPS sistemom, ki naredi zemljevid vrta. Robotska kosilnica natanko  
ve, katere dele vrta je že pokosila in v skladu s tem samodejno  
optimizira vzorec košnje.

Pogonski motorji s tehnologijo Ultrasilent 
omogočajo izredno tiho delovanje

Energijsko učinkovite LED luči  
za boljšo vidnost pri nočni košnji

Vremenski časovnik (timer) omogoča 
samodejno prilagajanje pogostosti  
košnje hitrosti rasti trave, kar pripomore  
k brezskrbnemu delovanju

Vsekolesni pogon in edinstveno 
oblikovano ohišje z odlično okretnostjo 
za kompleksne in strme vrtove

GPS navigacija zagotavlja konstantne 
rezultate košnje na kompleksnih vrtovih

Majhna teža in moderen dizajn 
omogočata visoko zmogljivost  
in majhno porabo energije

Automower® Access – intuitivno 
upravljanje s pomočjo visoko ločljivega 
zaslona in upravljalnega koleščka

IZJEMNA ZMOGLJIVOST NA STRMINI
Zaradi vsekolesnega pogona lahko robotska kosilnica Husqvarna 
Automower® AWD kosi na strmini z naklonom do 70 % (35˚), 
medtem ko ostali modeli zmorejo naklon do 45 % (24˚).
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ČAS OBRATOVANJA
Vaša robotska kosilnica naj ne kosi takrat, ko bi se vaši družinski člani radi igrali  
in sproščali na trati. Izberite dovolj zmogljivo robotsko kosilnico Automower®,  
ki pokosi celotno travnato površino v času, ko na njej aktivnosti ne potekajo.  
Če želite, da kosi ponoči, izberite model z Ultrasilent pogonskim motorjem,  
ki je tako tih, da ne moti okolice.

KOMPLEKSNOST
Če je vaša travnata površina ravna in kvadratne oblike, lahko izberete enostavnejšo 
robotsko kosilnico. Po drugi strani, če površina vsebuje večje strmine, ozke prehode, 
neravnine in ovire, kot so grmovja in drevesa, priporočamo, da izberete kosilnico,  
ki je primerna za košnjo takih površin, npr. tako z vsekolesnim pogonom.

VELIKOST TRAVNATE POVRŠINE
Navedena zmogljivost košnje robotske kosilnice je maksimalna vrednost, ki jo  
je moč doseči, če kosilnica deluje 24 ur na dan in 7 dni na teden ter se zaustavi 
samo zaradi polnjenja akumulatorja. Iz tega razloga priporočamo, da izberete 
kosilnico z zmogljivostjo, ki precej presega velikost vaše travnate površine,  
tako da boste površine lahko uporabljali tudi za igro in ostale aktivnosti.

Primer: Če je vaša travnata površina velika 500 m² in želite, da robotska 
kosilnica kosi med 8 in 16 urami dnevno (8 ur / 24 = 0,33), mora biti zmogljivost 
vsaj 500 / 0,33 = 1500 m².

NAPOTKI, KI JIH UPOŠTEVAJTE  
PRI NAKUPU ROBOTSKE KOSILNICE 
HUSQVARNA Automower®
Pri odločitvi o tem, katero robotsko kosilnico kupiti, upoštevajte nekaj 
napotkov: želeni čas obratovanja, velikost vaše travnate površine in 
kompleksnost v smislu strmin, oblike, prehodov in ovir. Za več informacij 
obiščite spletne strani Husqvarna, ki so namenjene robotski kosilnici 
Automower®. Tam boste našli tudi naš interaktivni kalkulator, ki vam  
bo pomagal pri odločitvi. Več na spletni strani husqvarna.si

ZAKAJ Z UPORABO ROBOTSKE KOSILNICE HUSQVARNA 
Automower® IZBOLJŠATE KVALITETO VAŠE TRATE
Robotska kosilnica Husqvarna Automower® 
uporablja kot britev ostra rezila, ki nežno 
odrežejo in sesekljajo vsako bilko, kar pripomore 
k bujni zeleni trati, česar z običajnimi rezili ni 
mogoče doseči. Travnata površina se kosi 
pogosto, tako v mokrem kot tudi v suhem 
vremenu, koščki trave pa so tako majhni, da 
zbiranje ni potrebno. Koščki trave predstavljajo 
naravno gnojilo, zato je trata bujno zelena in 
brez mahu. 

Vremenski časovnik prilagodi trajanje košnje, 
zato robotska kosilnica Husqvarna Automower® 
kosi več v obdobju intenzivne rasti trave in 
manj v sončnem in suhem vremenu. Električna 
nastavitev višine košnje omogoča nastavitev 
višine z enostavnim pritiskom na tipko na 
tipkovnici ali na daljavo s pomočjo aplikacije  
za pametni telefon Automower® Connect.
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X-LINE X-LINEX-LINE

SERIJA 500
Paleta Husqvarninih robotskih 
kosilnic, ki je namenjena zlasti 
komercialni uporabi. Predstavlja 
najboljše orodje za venomer 
popolno pokošeno trato. Idealna 
za profesionalne uporabnike in 
podjetja, ki želijo povečati dodano 
vrednost svojih storitev.

SERIJA 400
Naše robotske kosilnice z izredno 
zmogljivostjo košnje, ekstremno 
nizko ravnjo hrupa in naprednimi 
rešitvami. Zlahka so kos velikim  
in neravnim površinam in jih je 
možno enostavno programirati, 
kar pripomore k večjemu udobju  
pri uporabi in boljšim rezultatom 
košnje. 

ROBOTSKE KOSILNICE

X-LINE

PALETA NAJBOLJE  
OPREMLJENIH ROBOTSKIH KOSILNIC
Husqvarna X-line je naša najbolje opremljena paleta, 
namenjena tistim, ki želijo najbolj izpopolnjeno robotsko 
kosilnico. Te robotske kosilnice so opremljene s paketom 
opreme X-line, modulom Automower® Connect z GPS 
sledenjem v primeru kraje, GPS navigacijo, LED lučmi, 
gumijastim odbijačem in obliko X-line.

HUSQVARNA Automower® 550
Profesionalna robotska kosilnica z največjo 
hitrostjo košnje in zmogljivostjo v asortimanu. Za 
večje vrtove s površino do 5000 m²*, ki nudijo 
večje izzive. Maksimalni naklon strmine 45 %. 
Opremljena je s profesionalnim vmesnikom za 
enostavno in robustno komunikacijo. Tehnologija 
Ultrasonic, GPS navigacija, daljinsko upravljanje in 
nadzor s pomočjo storitve Husqvarna Fleet 
Services™.

967 65 02-12 

Priporočen montažni komplet: VELIKI

HUSQVARNA Automower® 535 AWD
Robustna robotska kosilnica z vsekolesnim pogo-
nom za profesio nalno uporabo. Za košnjo travnate 
površine do 3500 m²*, na kateri se zlahka umika 
oviram tudi na strminah z naklonom do 70 %. 
Opremljena je s profesionalnim vmesni kom za 
enostavno in robustno komunikacijo. Tehnologija 
Ultrasonic, daljinsko upravljanje in nadzor s 
pomočjo storitve Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34-12 

Priporočen montažni komplet: VELIKI

HUSQVARNA Automower® 420
Zmogljiva robotska kosilnica, ki je primerna za 
košnjo večine vrtov s površino do 2200 m²*. 
Zmore kositi na vseh navadnih travnatih površinah. 
Maksimalni naklon strmine 45 %. Opremljena je  
s samodejnim vodenjem v prehodih, električno 
nastavitvijo višine, vremenskim časovnikom in 
pogonom ultrasilent. Opremljena z modulom 
Automower® Connect@Home.

967 67 31-12 

Priporočen montažni komplet: VELIKI

HUSQVARNA Automower® 520
Profesionalna robotska kosilnica z robustno 
zasnovo in visoko zmogljivostjo košnje, primerna 
za vrtove s površino do 2200 m²*. Maksimalni 
naklon strmine 45 %. Opremljena je s 
profesionalnim vmesnikom za enostavno in 
robustno komunikacijo. Daljinsko upravljanje in 
nadzor s pomočjo storitve Husqvarna Fleet 
Services™.

967 66 21-12 

Priporočen montažni komplet: VELIKI

HUSQVARNA Automower® 440
Robustna in zanesljiva robotska kosilnica, 
primerna za košnjo travnatih površin s površino 
do 4000 m²*. Zmore košnjo kompleksnih površin  
z ozkimi prehodi, zahtevno podlago in veliko 
strmino, največ do 45 %. Vremenski časovnik 
prilagaja košnjo rasti trave. Košnja v spirali za 
košenje višje trave. Opremljena z modulom 
Automower® Connect@Home.

967 67 33-12 

Priporočen montažni komplet: VELIKI

HUSQVARNA Automower® 435X AWD
Vsekolesna robotska kosilnica. Za košnjo travnate 
površine do 3500 m²*, na kateri se zlahka umika 
oviram tudi na strminah z naklonom do 70 %. 
Odlikuje se po dizajnu X-line z LED lučmi in 
intuitivni komunikaciji z barvnim zaslonom 
Automower® Access. Opremljena z modulom 
Automower® Connect, ki vključuje GPS sledenje  
v primeru kraje.

967 85 33-12 

Priporočen montažni komplet: VELIKI

HUSQVARNA Automower® 430X
Premijski model in odlična izbira za vse vrtove, 
tudi zelo kompleksne s površino do 3200 m²* z 
ločenimi travnatimi površinami, ozkimi prehodi, 
drevesi, grmovjem in veliko strmino. Maksimalni 
naklon strmine 45 %. GPS navigacija in oblika 
X-line z LED žarometoma. Opremljena z modulom 
Automower® Connect, ki vključuje GPS sledenje 
v primeru kraje. 

967 85 28-12 

Priporočen montažni komplet: VELIKI

HUSQVARNA Automower® 450X
Najnaprednejši in najbolje opremljen model na 
tržišču. Za večje vrtove s površino do 5000 m²*, ki 
nudijo večje izzive. Primeren za košnjo zahtevnih, 
kompleksnih in ločenih travnatih površin z več kot 
enim prehodom in veliko strmino. Maksimalni 
naklon strmine 45 %. GPS navigacija in oblika 
X-line z LED žarometoma. Opremljena z modulom 
Automower® Connect, ki vključuje GPS sledenje  
v primeru kraje.

967 85 30-12 

Priporočen montažni komplet: VELIKI
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SERIJA 100
Za domače uporabnike z manj-
šimi ravnimi površinami, ki potre-
bujejo zanesljivost, prikladnost in 
zmogljivost naših robotskih 
kosilnic. Ravno tako kot večji 
modeli tudi serija 100 prinaša 
odlične rezultate košnje. 
Enostavna montaža, vzdrževanje 
in uporaba, vaši  sosedje pa je 
verjetno ne bodo niti opazili.

*  Izračun delovne površine predvideva delovanje kosilnice 24 ur na dan in 7 dni na teden. Če na primer ne želite, da kosilnica obratuje ponoči ali v prisotnosti otrok, kosilnica ne bo mogla pokositi tako velike 
površine, zato priporočamo, da izberete večji model. Za izbiro primernega modela za vaš vrt glejte razpredelnico na straneh 142 –143. 

Vse naše robotske kosilnice so skladne s pravnimi evropskimi zahtevami glede električne varnosti preko preizkušanja s strani tretje osebe, ki ga zagotavlja izključno Intertek Semko AB. 

X-LINE

VAŠ PRODAJALEC HUSQVARNA  
VAM LAHKO POMAGA Z NASVETI  
ZA NAKUP IN MONTAŽO 
Če želite, da boste kupili optimalni model robotske kosilnice Husqvarna 
Automower®, ki bo prilagojen vaši travnati površini, se morate posvetovati 
z vašim prodajalcem Husqvarna. Za varno in brezskrbno delovanje 
kosilnice priporočamo, da prodajalec poskrbi tudi za montažo kosilnice  
na vašem vrtu. Preverite naš iskalnik prodajalcev na spletni  
strani husqvarna.si

ROBOTSKE KOSILNICE

HUSQVARNA Automower® 315X
Najnaprednejši model iz serije 300. Za košnjo 
kompleksnih travnatih površin s površino do 
1600 m²*, kosi lahko tudi med ozkimi prehodi in 
na strmini z največjim naklonom 40 % ter na 
zahtevni podlagi. GPS navigacija in oblika X-line z 
LED žarometoma. Opremljena z modulom 
Automower® Connect, ki vključuje GPS sledenje 
v primeru kraje. 

967 85 27-12

Priporočen montažni komplet: SREDNJI

HUSQVARNA Automower® 310
Zasnovana na zanesljivi 4-kolesni platformi, ki 
omogoča košnjo na neravni površini. Zamenljiv 
pokrov za enostavno prilagoditev po meri. Za 
majhne do srednje velike vrtove s površino do 
1000 m²* z več ovirami. Maksimalni naklon 
strmine 40 %. Opremljena z modulom Automower® 
Connect@Home.

967 67 29-12 

Priporočen montažni komplet: SREDNJI

HUSQVARNA Automower® 315
Samodejno vodenje v prehodih omogoča košnjo 
med ozkimi prehodi, medtem ko vremenski 
časovnik prilagaja košnjo rasti trave. Za srednje 
velike vrtove s površino do 1500 m²* z več 
ovirami. Lahko kosi na navadnih strminah. 
Maksimalni naklon strmine 40 %. Opremljena z 
modulom Automower® Connect@Home.

967 67 30-12  

Priporočen montažni komplet: SREDNJI

HUSQVARNA Automower® 105
Za manjše površine. Kompaktna oblika in majhna 
teža za večjo okretnost na majhni površini. Za 
odprte in ravne vrtove s površino do 600 m²*  
z malo ovirami. Primerna za širše prehode in 
manjše strmine. Maksimalni naklon strmine 25 %.

967 64 54-12 

Priporočen montažni komplet: MALI

PRISKRBITE SI 
APLIKACIJO 
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HUSQVARNA Automower® 305
Odlikuje se po kompaktnem dizajnu in robustnem 
izgledu. Enostavna za obratovanje in vzdrže-
vanje. Idealna za manjše, kompleksne vrtove s 
površino do 600 m². Primerna za ozke prehode in 
manjše strmine. Maksimalni naklon strmine 40 %. 
Lahko se opere s cevjo za vodo. Opremljena je z 
vremenskim časovnikom, senzorjem zmrzovanja 
in aplikacijo Automower® Connect@Home.

967 97 40-21 

Priporočen montažni komplet: MALI

SERIJA 300
Idealna za srednje velike površine 
in opremljena s pametnimi rešit-
vami, ki omogočajo programiranje 
delovanja, to pomeni, da lahko 
določite, kako, kdaj in kje bo vaša 
robotska kosilnica Automower® 
kosila. Kos je naklonu strmine do 
40 %. Intuitivni meni na 
uporabniku prijaznem zaslonu.
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  UPRAVLJANJE Prejmite sporočila 
o statusu in od koder koli na svetu 
kosilnici pošiljajte ukaze Start 
(zaženi), Stop (zaustavi) in Park 
(parkiraj).

NASTAVLJANJE Prikaže meni 
kosilnice na vašem pametnem 
telefonu. Spremljajte in spremi-
njajte nastavitve kosilnice,  
ne da bi bili v njeni bližini.

VARNOST Prejmite alarm in 
spremljajte položaj kosilnice  
v primeru kraje.

DALJINSKO 
SPREMLJANJE. 
STALEN NADZOR.
 

Ohranite popoln nadzor nad robotsko kosilnico, ne glede  
na to, kje se nahajate. Namenska aplikacija Automower® 
Connect omogoča daljinsko upravljanje vaše kosilnice,  
na primer Amazon Alexa, ki je drugače namenjena opremi 
za pameten dom, pa omogoča upravljanje s pomočjo 
glasovnih ukazov. Enostavno jo lahko integrirate s pametnim 
sistemom za nadzor zalivanja in sinhronizacijo zalivanja in 
košnje GARDENA. Enostavno, samodejno, intuitivno ter z vedno  
odličnimi rezultati.

NADZORUJTE ZALIVANJE IN KOŠNJO 
NEPOSREDNO S PAMETNIM TELEFONOM
Zdaj imate lahko še bolj inteligenten odnos s svojim vrtom. S povezavo vaše 
robotske kosilnice Husqvarna Automower® z visoko zmogljivim pametnim 
zalivalnim sistemom GARDENA lahko enostavno sinhronizirate delovanje vaše 
kosilnice in zalivalnega sistema. Sedite in se sprostite, medtem ko robotska 
kosilnica Automower® zagotavlja popolno pokošeno trato, pametni sistem 
GARDENA pa s svojimi senzorji, ki merijo vlago tal, zunanjo temperaturo in 
intenziteto svetlobe, poskrbi za ustrezno zalivanje, s čimer ohranja vašo trato 
vedno zeleno in svežo. To je možno pri vseh kosilnicah, ki so opremljene  
z modulom Automower® Connect.

JE ŽE ČAS ZA KOŠNJO?  
VPRAŠAJTE ALEXO!
Husqvarna je vsem robotskim kosilnicam, ki so opremljene z modulom 
Automower® Connect, dodala še eno uporabno značilnost, in sicer je 
omogočila njihovo združljivost s storitvama Amazon Alexa in Google Home.  
To pomeni, da morate v pametni zvočnik samo izgovoriti zvočni ukaz, vaša 
robotska kosilnica Atomower® pa se bo takoj odzvala. S pomočjo Alexe bodo 
lastniki lahko izvajali enostavne ukaze, kot so zaženi, zaustavi, parkiraj in 
pridobi stanje kosilnice. Nega vrta še nikoli ni bila enostavnejša.

BLUETOOTH KOMUNIKACIJA

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
–  Standardna oprema pri serijah 300/400/500
–  Bluetooth® komunikacija do razdalje 30 metrov 
–  Ne zahteva pogodbe z mobilnim operaterjem 

PRISKRBITE SI 
APLIKACIJO 

HUSQVARNA  
CONNECT!

**Ponudba za 10-letni brezplačni prenos podatkov pomeni, da Husqvarna prevzame stroške mobilnih podatkov med vašo 
robotsko kosilnico Husqvarna Automower® in serverjem Automower® Connect, deset let od dneva aktivacije.

ODKRIJTE IFTTT IN NAREDITE VAŠO ROBOTSKO KOSILNICO AUTOMOWER® ŠE PAMETNEJŠO
IFTTT (If This Then That) je brezplačna internetna storitev, ki je enostavna za 
uporabo in omogoča, da si ustvarite lastne programčke in še bolj integrirate 
kosilnico Automower® v vaše sisteme pametnega doma. Na primer, lahko 
nastavite, da kosilnica Automower® začne kositi samo, ko je hišni alarm 

vklopljen. In da se umakne, ko trenutna temperatura pade pod določeno 
vrednost – in še mnogo več. Meje predstavlja samo vaša domišljija.  
Za informacije o tem, kako začeti, pojdite na našo spletno stran, 
poglavje Automower®.

KOMUNIKACIJA PREKO MOBILNEGA TELEFONA

AUTOMOWER® CONNECT
– Standardna oprema pri modelih X-line in serija 500
– Na voljo kot dodatna oprema pri modelih 440, 420, 315, 310 in 305.
– Komunikacija preko mobilnega telefona od koderkoli*
– Vključno z 10-letnim brezplačnim prenosom podatkov** 
–GPS sledenje v primeru kraje
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ZAMENLJIV POKROV 
S spremembo barve pokrova naredite svojo 
kosilnico edinstveno in si jo prilagodite po meri. 

Bela, 305, 597 70 31-01  
Oranžna, 305, 597 70 31-02 

Bela, 310, 587 23 58-02 
Oranžna, 310, 587 23 58-03

Bela, 315X, 590 87 69-02 
Oranžna, 315X, 590 87 69-03

Bela, 430X, 590 87 70-02 
Oranžna, 430X, 590 87 70-03

Bela, 435X AWD, 596 30 00-02  
Oranžna, 435X AWD, 596 30 00-03 

Bela, 450X, 588 79 91-02 
Oranžna, 450X, 588 79 91-03 

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

BELO OHIŠJE
Robotske kosilnice Husqvarna 105 in 420 lahko 
opremite z ohišjem polarno bele barve,

105, 580 96 54-02 

420, 580 96 56-02 

GARAŽNA HIŠKA
Ščiti polnilno postajo in robotsko kosilnico pred 
soncem in dežjem. 

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

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

AWD, 597 63 53-01 

STENSKI NOSILEC
Enostavno shranjevanje kosilnice in polnilne 
postaje, ko nista v uporabi ali pozimi. 

305, 597 70 36-01

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

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

PRIBOR IN DODATKI

PRIBOR ZA ZAHTEVEN TEREN
Zagotavlja odličen oprijem na grobih in 
neravnih travnatih površinah, zato da 
bo vaša robotska kosilnica Automower® 
delovala v skladu z vašimi pričakovanji. 
Zmogljivost na strmini se poveča za 
kakšnih 5 % na robu trate, odvisno od 
vremena in kakovost trate.

305, 597 70 54-01 

310 /315X, 587 23 53-01

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

KOMPLET ŠČETK ZA KOLESA
Ker samo čista pogonska kolesa 
zagotavljajo dober oprijem.

305, 597 70 46-01 

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

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

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

MONTAŽNI KOMPLET Automower®
Montažni komplet, ki vsebuje kable, sponke, priključke in konektorje, je primeren za vaš vrt.

MALI Primeren za odprte travnate površine do 800 m² ali kompleksne travnate  
površine do 400 m², 967 97 21-01 

SREDNJI Primeren za odprte travnate površine do 2000 m² ali kompleksne travnate  
površine do 1000 m², 967 97 22-01 

VELIKI Primeren za odprte travnate površine do 5000 m² ali kompleksne travnate  
površine do 2500 m², 967 97 23-01 

VKLJUČNO  
Z 10-LETNIM 

BREZPLAČNIM 
PRENOSOM  
PODATKOV!

PRIBOR ZA ČIŠČENJE  
IN VZDRŽEVANJE 
Oprema za enostavno sezonsko 
čiščenje in vzdrževanje vaše robotske 
kosilnice Automower®. Vsebuje dve 
posebni ščetki, izvijač za menjavo 
rezil, abrazivno blazino za čiščenje 
konektorjev na kosilnici in polnilni 
postaji, brisačo in vsebnik s pršilnikom 
za nego plastičnih delov.

590 85 51-01 

ŠKATLA ZA ZAŠČITO 
KONEKTORJEV
Za zaščito prostih koncev kabla v 
primeru ločenega shranjevanja 
kosilnice in polnilne postaje pozimi.

590 85 50-01 

NOVO

VARNO REZILO
Varno rezilo iz ogljikovega jekla 
Husqvarna. Združuje veliko trdnost in 
dolgo življenjsko dobo.

9 kosov, 577 86 46-03

Uporabljajte samo originalna rezila Husqvarna. 
Preizkušeno in odobreno s strani Interteka 
(priglašen organ), kar zadeva varnost, funkcije in 
raven hrupa v skladu s standardoma EN 50636-2-
107 in IEC60335-2-107.

REZILA Z DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO
Zaradi nove zasnove imajo rezila 
Husqvarna Automower® Endurance 
več kot še enkrat daljšo življenjsko 
dobo kot običajna rezila. Ta zasnova 
omogoča trši in ostrejši rob, ki lahko 
reže na vseh štirih straneh, ne da bi 
zaradi tega trpela varnost.

6 kosov, 595 08 44-01

Uporabljajte samo originalna rezila Husqvarna. 
Preizkušeno in odobreno s strani Interteka 
(priglašen organ), kar zadeva varnost, funkcije in 
raven hrupa v skladu s standardoma EN 50636-2-
107 in IEC 60335-2-107.

PRIBOR ZA ZMANJŠANJE  
VIŠINE KOŠNJE
Za zmanjšanje najmanjše višine košnje 
na 10 mm. Omogoča košnjo čistin na 
igriščih za golf in podobnih travnatih 
površinah, seveda z robotsko kosilnico 
Husqvarna Automower®.

420/430X/440/450X/520/550, 
597 49 63-02

KABEL
150 m, 597 23 78-01

50 m, 597 23 78-02

PRIBOR ZA POPRAVILO KABLA
597 53 95-01 

NOSILCI
100 kosov, 577 86 42-01 

SPOJNIKI 
5 kosov, 577 86 47-01 

KONEKTORJI 
5 kosov, 577 86 48-01 

ŠKATLA ZA ZAŠČITO KONEKTORJEV
590 85 50-01

PRIBOR Automower® 
CONNECT
Pribor Automower® connect omogoča 
nadzor in konfiguracijo vaše kosilnice.  
Po namestitvi modula lahko prenesete 
aplikacijo na vaš pametni telefon Android 
ali iPhone in jo uporabljate za neposredno 
komunikacijo s kosilnico. Na voljo kot 
standardna oprema pri modelih 
Automower® 315X /430X /435X AWD/ 
450X /520/535 AWD/550.

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

* Automower® Connect vključuje storitev tekom 
življenjske dobe izdelka (10 let). Storitev Automower® 
Connect zahteva prenos podatkov 2G /3G ali LTE Cat-M1, 
tehnologijo, ki jo zagotavljajo telekomunikacijski operaterji 
v vsaki državi posebej (tretje osebe). Husqvarnina storitev 
vključuje funkcijo izdelka in ne komunikacijo zaradi 
omejitev prenosa podatkov.
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POPOLNA 
REŠITEV  
ZA VAŠO 
TRATO
Vse naše kosilnice so visoko zmogljive, učinkovite ter nudijo premišljene ergonomske  
rešitve. Tako bencinske kot tudi akumulatorske kosilnice so opremljene z zmogljivimi  
motorji, ki so enostavni za zagon, in trpežnimi kosišči, kar vedno prinaša prvovrstne  
rezultate košnje. Ne glede na to, kateri model Husqvarnine kosilnice izberete, lahko 
pričakujete robusten in zanesljiv stroj, ki ohranja dobro kondicijo vaše trate.
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ČISTI REZULTATI
Pobiranje pomaga preprečevati raztros semen plevela,  
s pobiranjem listja ter vejic pa čistite travnato površino.

IZBOLJŠANA KOŠNJA
Izmet nazaj ali stranski izpust – ta sistema košnje sta zelo 
zmogljiva, zato sta bolj primerna za višjo in debelejšo travo,  
ki je redkeje košena.

STOP AND GO
S pomočjo funkcije InStart™, s katero je opremljenih nekaj 
naših modelov, je zagon še enostavnejši kot doslej. Potisnite 
prečko navzdol in motor se zažene. Če prečko spustite,  
se motor zaustavi.

UDOBNO ROKOVANJE
Zaradi intuitivnih elementov za upravljanje, enostavno 
dosegljivih ročic plina in ergonomskih košev za pobiranje  
so naše kosilnice enostavne in udobne za uporabo.

VRTNE KOSILNICE

KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

ENOSTAVEN ZAGON
Bencinske kosilnice Husqvarna so enostavne za zagon,  
večina celo brez čoka. Zagon akumulatorskih kosilnic je še 
enostavnejši – samo odklenite in potisnite prečko navzdol!

ZDRAVA TRATA
BioClip® je mulčenje, ki omogoča naravno gnojenje trate  
tako, da sprošča hranilne snovi, ki so dobre za rast in splošno 
zdravje trave, in preprečuje rast plevela. Tehnologija BioClip® 
je na voljo tako pri bencinskih kot tudi akumulatorskih modelih.
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Spremenljiva hitrost pogona

Naša akumulatorska kosilnica nudi tiho 
in učinkovito košnjo s pobiranjem, brez 
kabla, ki bi ga lahko prerezali. Idealne 
za manjše ali srednje velike trate.

Centralna nastavitev višine košnje  
za enostavno in udobno prilagoditev

Nastavitev višine ročaja  
za večje udobje pri uporabi

Visoko zmogljivi motorji vodilnih 
svetovnih proizvajalcev

Sistem InStart™ – za zagon 
motorja povlecite prečko,  

za zaustavitev pa jo spustite

Vrhunsko pobiranje s košem  
z enostavnim rokovanjem  

za udobno odstranjevanje, 
praznjenje in zamenjavo

VRTNE KOSILNICE

ZAKAJ IZBRATI 
AKUMULATORSKO 
KOSILNICO HUSQVARNA? 
Akumulatorske kosilnice Husqvarna so tihe  
in učinkovite kosilnice z zbiranjem, ki so 
enostavne za uporabo. Idealne so za srednje 
velike trate ali površine, kjer robotska kosilnica 
ali sedežna kosilnica ne dosežeta. Poganjajo jih 
enaki akumulatorji BLi kot vse akumulatorske 
izdelke Husqvarna.

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

PRISKRBITE SI 
APLIKACIJO 

HUSQVARNA  
CONNECT!

MANJ VZDRŽEVANJA, VEČ UČINKA 
Husqvarnini visoko zmogljivi akumulatorski stroji praktično ne potrebujejo 
vzdrževanja. Jedro akumulatorja in vsi občutljivi sestavni deli so zaščiteni, 
zato so kos zahtevni in pogosti uporabi. Stroji se razvijajo skupaj z 
akumulatorji, kar zagotavlja odlično prileganje ter kar največjo zmogljivost, 
zanesljivost in čas delovanja.
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SHRANJEVANJE IN TRANSPORT
Ali nameravate prevažati vašo kosilnico med domom in poletnim vikendom? 
Potem si omislite kompaktno in lahko kosilnico z zložljivim ročajem.

ZAGON KOSILNICE
Kdor želi zagon brez napora – samo s pritiskom na gumb – bo izbral kosilnico  
z električnim zagonom ali celo akumulatorsko kosilnico. S pomočjo funkcije 
InStart™, s katero je opremljenih nekaj naših modelov, je zagon še enostavnejši 
kot doslej: Potisnite prečko navzdol in motor se zažene. Če prečko spustite,  
se motor zaustavi.

VELIKOST IN KOMPLEKSNOST 
TRAVNATE POVRŠINE
Večja kot je travnata površina, bolj vam bo prišla 
prav samohodna kosilnica s širokim kosiščem.  
Če ima vaša trata veliko ozkih prehodov in ovir,  
je za vas najbolj primerna kosilnica z manjšim 
kosiščem in variabilno hitrostjo pogona, saj 
zagotavlja boljšo okretnost.

POBIRANJE ALI MULČENJE
Če imate radi čisto travnato površino po košnji in želite zbirati pokošeno travo, 
listje in podobno, priporočamo kosilnico s košem za pobiranje. Drugače kosilnica 
s funkcijo BioClip® (mulčenje) zagotavlja bujnejšo trato, ki ne potrebuje gnojenja 
ali praznjenja koša, pod pogojem, da kosite dovolj pogosto. 

TRPEŽNO KOSIŠČE 
IZ KOMPOZITA 
Kosišče serije 200 in 300 je 
izdelano iz kompozitnega materiala, 
ki je bil razvit posebej za Husqvarno.  
Gre za izjemno vzdržljiv, lahek, 
korozijsko odporen material,  
ki ne razpoka in je odporen proti 
mehanskim poškodbam ter sončni 
svetlobi. Praktično je neuničljiv.

OLJE IN BENCIN 
Popolnoma sintetično olje za menjalnik/motor je zelo stabilno tako pri 
visokih kot tudi nizkih temperaturah. Alkilatni bencin je bil razvit posebej za 
Husqvarnine 4-taktne motorje in zagotavlja učinkovito zgorevanje za 
dolgo življenjsko dobo motorja ter minimalno količino škodljivih emisij.
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HUSQVARNA LB 548S e
Trdna in robustna kosilnica za srednje velike 
površine z visoko zmogljivim motorjem, trpežnim 
kosiščem in udobnim stransko nastavljivim ročajem.

Honda GCVx170, širina košnje 48 cm, višina 
košnje 30-60 mm. Samohodna ena hitrost.

967 86 32-01 

HUSQVARNA GX 560
Vse dobre lastnosti košnje na zračni blazini z 
zmogljivim bencinskim motorjem. Za pogosto 
domačo uporabo in polprofesionalno uporabo.

Honda GCV160, dopustni naklon strmine 45°, 
širina košnje 50,5 cm, višina košnje 10–30 mm, 
lebdeči model.

964 00 06-01 

HUSQVARNA LC 551SP
Visoko zmogljiva, zanesljiva in kompaktna kosilnica, 
ki je idealna za profesionalne in domače uporabnike. 
Profesionalni motor in velik rezervoar za gorivo.

Kawasaki FJ180KAI, Pobiranje / BioClip®/  
 izmet nazaj, širina košnje 51 cm, višina košnje 
26–74 mm. Samohodna ena hitrost.

967 34 32-01 

HUSQVARNA LB 553S e 
Zasnovana za zahtevno profesionalno uporabo. 
Odlična ergonomija in rezultati košnje, tudi v 
mokrem vremenu. 

Honda GCVx170, BioClip®, širina košnje 53 cm, 
višina košnje 27– 65 mm. Samohodna ena hitrost.

967 86 25-01 

 

HUSQVARNA LC 451V
Visoko zmogljiva, zanesljiva in kompaktna kosilnica, 
ki je idealna za profesionalne in domače uporabnike. 
Dobra ergonomija in robusten menjalnik.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Pobiranje /  
BioClip®/ izmet nazaj, širina košnje 51 cm, višina 
košnje 26 –74 mm. Samohodna. Variabilna hitrost.

967 09 95-01

HUSQVARNA LC 451S
Visoko zmogljiva, zanesljiva in kompaktna kosilnica, 
ki je idealna za profesionalne in domače uporabnike. 
Dobra ergonomija in robusten menjalnik.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Pobiranje /  
 BioClip®/ izmet nazaj, širina košnje 51 cm, višina 
košnje 26 –74 mm. Samohodna. Ena hitrost.

967 34 31-01

HUSQVARNA LC 551VBP
Ker je ta visokozmogljiva kosilnica opremljena  
s spremenljivo hitrostjo, odbijačem in sklopko  
za zaustavitev rezila, omogoča dolga leta 
brezskrbne košnje.

Kawasaki FJ180KAI, Pobiranje / BioClip®/  
izmet nazaj, širina košnje 51 cm, višina košnje 
26 –74 mm. Sklopka za zaustavitev rezila. 
Samohodna variabilna hitrost. 

967 09 96-01 

VRTNE KOSILNICE

SERIJA 500
Za profesionalne uporabnike, ki 
potrebujejo trpežno in zanesljivo 
kosilnico. Profesionalni menjalnik 
in motor zagotavljata vrhunsko 
zmogljivost, trpežnost in odlične 
rezultate košnje. Odlična ergono-
mija, kot so udobno razporejene 
prečke, za dolgotrajno delo.

SERIJA 400
Za domače uporabnike, ki želijo 
zanesljivost profesionalne kosilnice 
za pogosto uporabo. Profesionalni 
menjalnik in motor zagotavljata 
vrhunsko zmogljivost in rezultate 
košnje. Dobra ergonomija, kot so 
nastavljivi ročaji.

NOVONOVO

HUSQVARNA LC 551iV
Samohodna, robustna in brezvrvična 
akumulatorska kosilnica s širokim kosiščem in 
spremenljivo hitrostjo. Za profesionalne uporabnike, 
ki potrebujejo tiho kosilnico z nizkimi obratovalnimi 
stroški in enostavnim vzdrževanjem. Podaljšan čas 
delovanja zaradi dvojne reže za akumulator za 
integralne akumulatorje BLi in nahrbtnega 
priključka za akumulatorje.

Pobiranje /BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje  
51 cm, višina košnje 26 – 74 mm. Samohodna, 
spremenljiva hitrost.

967 97 72-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LB 548i
Robustna, brezvrvična akumulatorska kosilnica s 
kosiščem z mulčenjem širine 48 cm. Za profesio-
nalne uporabnike, ki potrebujejo tiho kosilnico z 
nizkimi obratovalnimi stroški in enostavnim 
vzdrževanjem. Podaljšan čas delovanja zaradi 
dvojne reže za akumulator za integralne akumu-
latorje BLi in nahrbtnega priključka za aku mu latorje.

BioClip®. Širina košnje 48 cm, višina košnje 30 – 
60 mm. Samohodna, spremenljiva hitrost. Potisna.

967 97 73-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.
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HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Kosilnici za uporabnike, ki želijo prvovrstno 
zmogljivost, s spremenljivo hitrostjo, nastavljivim 
in zložljivim ročajem in enostavno nastavljivo 
višino košnje. Model LC 347VI je opremljen s 
sistemom InStart™ za enostaven zagon in 
zaustavitev.

Briggs & Stratton 675iS/650EXI, Pobiranje /  
izmet nazaj, širina košnje 47 cm, višina košnje 
20 –75 mm. Kompozitno ohišje, sistem InStart™ 
(LC 347VI). Samohodna variabilna hitrost.

LC 347VI, 967 06 92-01 

LC 347V, 967 06 89-01 

HUSQVARNA LC 353VI /LC 353V
Kosilnici z visokozmogljivim zbiralnikom s 
pogonom s spremenljivo hitrostjo. Model LC 353 VI 
je opremljen s sistemom InStart™, zato sta zagon 
in zaustavitev povsem enostavna. 

Briggs & Stratton 675iS /650EXI, Pobiranje /  
 BioClip®/ izmet nazaj, širina košnje 53 cm, višina 
košnje 25 –75 mm. Kompozitno ohišje, sistem 
InStart™ (LC 353VI). Samohodna variabilna 
hitrost.

LC 353VI, 967 06 95-01

LC 353V, 967 06 94-01

SERIJA 300
Serija različnih kosilnic, ki združu-
jejo zmogljivost in okretnost. Za 
spremenljive površine in različne 
profile uporabnikov. Dobro oprem-
ljene kosilnice z veliko značil-
nostmi za boljše rezultate in  
enostavnejšo uporabo. Vse se 
odlikujejo s klasično Husqvarnina 
kakovostjo in zmogljivostjo.

SERIJA 200
Serija 200 je idealna za domačo 
uporabo, saj je opremljena s 47, 
53 in 56 cm velikim kosiščem. Te 
kosilnice enostavne za uporabo,  
z intuitivnimi elementi za upravlja-
nje in dostopnimi prečkami. 
Nastavljiv ročaj za lažji prevoz in 
shranjevanje. 

HUSQVARNA LC 253S
Samohodna kosilnica z zbiralnikom z uporabniku 
prijaznimi rešitvami, kompozitnim ohišjem in 
širokim kosiščem.

Briggs & Stratton 650EXI, Pobiranje / izmet nazaj, 
širina košnje 53 cm, višina košnje 20 –75 mm. 
Samohodna ena hitrost . 

967 06 93-01 

HUSQVARNA LC 247iX
Akumulatorska kosilnica za učinkovito košnjo  
z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth® 
povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja 
BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 
47 cm, višina košnje 20 -75 mm. Potisna.

967 86 22-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 247SP/ LC 247S / LC 247
Ker je opremljena s samodejnim čokom, lahko  
ta samohodna kosilnica daje profesionalne 
rezultate. Trpežno kosišče iz kompozita.

Briggs & Stratton 575EX/450e/450e, 
Pobiranje / izmet nazaj, širina košnje 47 cm, 
višina košnje 20 –75 mm. Samohodna ena 
hitrost/potisna. (LC 247).

LC 247SP, 967 34 54-01 

LC 247S, 967 34 53-01 

LC 247, 967 34 52-01 

HUSQVARNA LB 253S / LB 248S
Robustna samohodna kosilnica s širokim jeklenim 
kosiščem za odlične rezultate mulčenja. 
Ergonomski ročaj za udobno košnjo.

Briggs & Stratton 675EXI, Pobiranje / BioClip®/ 
stranski izmet, širina košnje 53/48 cm, višina 
košnje 25–70 mm. Samohodna, ena hitrost.

LB 253S, 967 65 64-01 

LB 248S, 967 65 63-01 

VRTNE KOSILNICE

HUSQVARNA LC 353iVX
Samohodna akumulatorska kosilnica z digitalnim 
upravljanjem hitrosti in odličnimi elementi za 
upravljanje za popoln pregled ter udobno in 
učinkovito košnjo z minimalnim vzdrževanjem. 
Bluetooth® povezljivost. Dve reži za izmenljiva 
akumulatorja BLi zagotavljata daljši čas 
delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 
53 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna, 
spremenljiva hitrost.

967 86 20-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 347iVX
Samohodna akumulatorska kosilnica z digitalnim 
upravljanjem hitrosti za udobno in učinkovito 
košnjo z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth 
povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja 
BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 
47 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna, 
spremenljiva hitrost.

967 86 23-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

PRISKRBITE SI 
APLIKACIJO 

HUSQVARNA  
CONNECT!

NOVO

Prenesite aplikacijo 
in pridobite več 
informacij o izdelkih.

HUSQVARNA LB 256S 
Robustna, visoko zmogljiva kosilnica z odlično 
vlečno silo , ki jo zagotavlja pogon na zadnji 
kolesi. Zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje in 
transport.

Briggs & Stratton 650EXI Series, BioClip®/
stranski izmet, širina košnje 56 cm, višina košnje  
25–75 mm. Samohodna ena hitrost.

967 98 87-01 
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SERIJA 100
Husqvarnina serija 100 nudi široko 
paleto kosilnic. Vključuje tako 
akumulatorske kot tudi bencinske 
kosilnice in se odlikuje po visoki 
zmogljivosti, majhni teži in dobri 
okretnosti. Katero koli izberete, 
dobite kakovost, ki jo lahko 
pričakujete le od Husqvarne.

ROČNE KOSILNICE
Ročne kosilnice so idealne za 
manjše trate in površine, ki jih 
 kosite manj pogosto. Ne povzro-
čajo emisij izpušnih plinov in so 
tihe, kar je dobra novica za vaše 
sosede. Poleg tega so kos tudi 
 visoki travi.

HUSQVARNA LC 141i
Prikladna akumulatorska kosilnica za domačo 
uporabo. Gorivo ali električni kabel sta povsem 
odveč. Enostaven zagon. Dobra okretnost zaradi 
kompaktnega kosišča.

Pobiranje / BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje 
41 cm, višina košnje 25 –75 mm. Potisna.

967 62 84-05 

Vklj. z akumulatorjem in polnilno postajo

HUSQVARNA LC 141iV
Samohodna kosilnica s spremenljivo hitrostjo, 
namenjena za domačo uporabo. Akumulatorski 
pogon – brez sitnosti z gorivom ali kabli. Dobra 
okretnost zaradi kompaktnega kosišča.

Čas delovanja do 60 min* odvisno do pogojev 
travnate površine. Pobiranje / BioClip®/Izmet 
nazaj. Širina košnje 41 cm, višina košnje 
25 -75 mm. Samohodna variabilna hitrost.

967 09 92-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 64 VRETENASTA ROČNA 
KOSILNICA
Ročne kosilnice Husqvarna nudijo enostavno 
upravljanje, vzdržljivost in odlične rezultate 
košnje. Zbiralnik je na voljo kot dodatna oprema.

Širina košnje 40 cm, višina košnje 12-55 mm,  
4 stopnje višine košnje, 8,7 kg.

64, 964 95 40-03

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Kosilnica, ki je enostavna za uporabo in primerna 
za manjše vrtove. Robustno jekleno kosišče, 
mehak ročaj in centralna nastavitev višine košnje.

Briggs & Stratton 450e Series, Pobiranje/izmet 
nazaj, širina košnje 40 cm, višina košnje 
25  –75 mm. Samohodna ena hitrost / potisna.

LC 140S, 967 63 68-01  

LC 140, 967 63 67-01 

HUSQVARNA LC 141C
Prikladna kosilnica za domačo uporabo. S kablom, 
zato ne potrebuje goriva. Enostaven zagon. Dobra 
okretnost zaradi kompaktnega kosišča.

Električna, 1800 W, Pobiranje /BioClip®/ izmet 
nazaj, širina košnje 41 cm, višina košnje 
25 -75 mm. Potisna.

967 09 93-01 

VRTNE KOSILNICE

HUSQVARNA LB 146i
Prikladna kosilnica z dvema akumulatorjema za 
domačo uporabo na majhnih do srednje velikih 
travnatih površinah. Gorivo ali električni kabel sta 
povsem odveč. Enostaven zagon. Odlični 
elementi za upravljanje za popoln pregled, 
optimizirano rezilo za mulčenje in izvrstna 
okretnost zavoljo lahkega kompozitnega kosišča.

BioClip®. Širina košnje 46 cm, višina košnje 
35 –70 mm. Potisna.

967 86 21-01

967 86 21-02, vklj BLi20 in QC80 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA DBY51
Robusten stroj, zasnovan za košnjo visoke trave 
in čiščenje nizke podrasti. Zasnova temelji na 
zanesljivosti, okretnosti in ergonomiji, ki 
uporabniku zagotavlja najboljše delovne pogoje. 
Visoka zmogljivost košnje/čiščenja in centralna 
nastavitev višine košnje z ročajem. Samohoden z 
velikima zadnjima kolesoma za dobro vlečno silo 
in nihajno sprednje kolo za optimalno rokovanje.

Subaru MA190V-LE, delovna širina 51 cm, delovna 
višina 60 –120 mm, 58,5 kg.

970 44 90-01

NOVO

HUSQVARNA LC 153S
Samohodna kosilnica s širokim, robustnim 
jeklenim kosiščem.

Briggs & Stratton 650EXI, Pobiranje / BioClip® 
/ stranski izmet, širina košnje 51 cm, višina košnje 
25 – 75 mm. Samohodna, ena hitrost.

967 98 85-01 
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HUSQVARNA S500 PRO
Robusten prezračevalnik za zahtevno uporabo. 
Prosto gibljiva rezila z zmogljivim motorjem, ki  
se odlikuje po enostavnem zagonu. Kompaktna 
zasnova in zložljiv ročaj.

Briggs & Stratton 950 Series, delovna širina 
50 cm, delovna globina 0,5 cm. Teža 65 kg.

967 63 73-01

ŠČETKA
Naše zmogljive in kompaktne 
ščetke so zasnovane glede na 
potrošnikovo korist in uporabnost.
Funkcija intuitivne tipkovnice in 
možnost pobiranja sta popolna 
pripomočka za pred in po-
sezonska opravila. HUSQVARNA S138i 

Zaneslji in lahek z dvojnima polnilcema za bate-
rije. Brezžičen, z enostavnim premikom rezil (dva 
v enem – rahljalnik/prezračevalnik). Kompaktne 
oblike z zložljivim ročajem, ki olajša transport in 
shranjevanje.

Širina košnje 37,5 cm, delovna globina – 8 mm – 
+ 5 mm. Potisen.

967 92 22-01

967 92 22-02, vklj BLi20 in QC80 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA S138C 
Zanesljiv in lahek. Brezžičen, z enostavnim 
premikom rezil (dva v enem – rahljalnik/
prezračevalnik). Kompaktne oblike  
z zložljivim ročajem, ki olajša transport in 
shranjevanje.

Širina košnje 37,5 cm, delovna globina – 8 mm – 
+ 6 mm. Potisen.

967 92 23-01 
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Z Rider kosilnicami Husqvarna lahko dosežete še tako nedostopna mesta, zato lahko kosite na 
ozkih površinah, na strmih pobočjih in na vseh vrstah terena. Odkrili boste, da to sploh še ni vse. 
Naše kosilnice so še zlasti zasnovane, da nudijo različne rešitve za različne potrebe. Z izbiro 
različnih načinov košnje in priključkov za praktično vsa opravila, od košnje do čiščenja snega, 
postanejo zares zmogljivi stroji.

RIDER KOSILNICE

UŽIVAJTE  
V KOŠNJI
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IZVRSTNA OKRETNOST
Krmiljenje na zadnji premi zagotavlja prvovrstno okretnost  
in olajša košnjo okoli ovir, kot so drevesa, grmovja in  
cvetlične grede.

DOSTOPNOST
Spredaj nameščena kosilna enota daje odličen pregled nad 
delovno površino, zato lahko enostavno kosite na robovih,  
v vogalih in pod grmovjem in klopmi.

OPTIMALNI DELOVNI POLOŽAJ UPORABNIKA
Varnost, stabilnost in dober oprijem tako na ravnini kot 
pobočjih. Nizko težišče Rider sedežnih kosilnic omogoča 
izvrstno vlečno silo in udobje pri uporabi.

SKRB ZA ZDRAVO TRATO
Naše Combi kosilne enote se odlikujejo s prvovrstno tehnologijo 
mulčenja BioClip®, ki seseklja travo na koščke, ki razpadejo  
in služijo kot naravno gnojilo, kar zagotavlja bujno, zeleno  
in zdravo trato.

UŽITEK V VOŽNJI
Vožnja Husqvarninih Rider sedežnih kosilnic je enostavna in 
zabavna, za kar poskrbijo natančen volan, s pedali krmiljeni 
hidrostatični menjalnik in intuitivni elementi za upravljanje.

UPORABA PREKO CELEGA LETA
Zaradi široke palete priključkov so Husqvarnine Rider sedežne 
kosilnice uporabne vso leto.

RIDER KOSILNICE

KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?
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KARKOLI IN KADARKOLI
S pomočjo široke palete priključkov lahko vašo Husqvarnino Rider  
kosilnico uporabljate preko celega leta in za različne namene uporabe.  
Izbirate lahko med prikolicami, ščetkami, trosilniki, rahljalniki in drugimi  
priključki, ki naredijo vaš stroj vsestranski.

Servo krmiljenje. Obračanje koles brez 
napora in večja okretnost za košnjo na 
ozkih površinah.

Pameten zaslon. Nov intuitivni pregled 
in zaslon vas bo sproti obveščal  
o stanju vaše rider kosilnice.

Robustna zasnova. Ojačan menjalnik, trpežno in 
prenovljeno podvozje ter robusten okvir za kar 
najzahtevnejše delovne pogoje.

Husqvarna Bioclip® – odlična tehnologija  
mulčenja, ki seseklja travo in listje na koščke,  
ki razpadejo in služijo kot naravno gnojilo.

Zmogljive LED luči. Žarometa, ki pokrivata 180 
stopinj, za delo v mraku, kar poveča produktivnost.

Večje udobje. Naklon sedeža je 
nastavljiv po koraku 10 stopinj in 
neodvisno od uporabnikove višine 
zagotavlja pravilen kot kolen.

Pogon na vsa kolesa. Vsekolesni pogon  
za večjo vlečno silo na kakršni koli podlagi.

Posebno ogrodje za priključke. Najenostavnejša 
zamenjava priključka. Kosilno enoto je moč 
prekucniti v servisni položaj, priključek pa  
se zamenja hitro in brez uporabe orodja.

HUSQVARNA SERIJA 400 

NOVA GENERACIJA  
UČINKOVITOSTI PRI KOŠNJI
Pri košnji trave sta učinkovitost in kakovost bistvena dejavnika,  
ki naredita razliko. A to ni vse, pomembne so tudi druge stvari.  
Nova generacija rider kosilnic Husqvarna postavlja nove standarde 
zmogljivosti in udobja pri uporabi. Serijo 400 predstavljajo robustne 
in zmogljive rider kosilnice, ki so hkrati kompaktne in uporabniku 
prijazne. Torej, najboljše iz obeh svetov.

Integrirani nosilec orodja.  
Prinesite stroje ali akumulatorje 

in jih napolnite na 12V-vtičnici.

OSTANITE POVEZANI IN INFORMIRANI
Seriji 300 in 400 imata povezljivost že vgrajeno.  
S pomočjo aplikacije Husqvarna Connect lahko dostopate do 
podatkov o času obratovanja in stanju kosilnice. Pomaga 
vam tudi pri odpravljanju težav in svetuje o negi vašega 
stroja. Profesionalni uporabniki se lahko povežejo tudi s 
storitvijo Husqvarna Fleet Services™.
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VELIKE TRAVNATE POVRŠINE  
ALI MAJHNI KOMPLEKSNI VRTOVI
Med širinami košnje od 85 cm do 122 cm boste zagotovo našli Husqvarna Rider 
sedežno kosilnico, ki bo kar najbolje ustrezala vašim potrebam in pogojem 
vašega vrta, ne glede na to, ali je ta velik in širok ali ozek in kompleksen. Zaradi 
svoje odlične okretnosti in izvrstne dostopnosti, ki jo zagotavljajo spredaj 
nameščene kosilne enote, so te sedežne kosilnice v svojem razredu nekaj 
posebnega. Če živite v naselju, lahko razveselite sosede z nakupom zelo  
tihe akumulatorske Rider kosilnice.

SERVISNA KNJIŽICA PRILOŽENA
Servisna knjižica je pomemben dokument, ki potrjuje, da ste servisirali Rider 
kosilnico pri pooblaščenem prodajalcu Husqvarna v skladu s predpisanim 
servisnim načrtom. V njej so opisane tudi kontrole, ki jih lahko opravite sami,  
s čimer zagotovite varno in zanesljivo uporabo.

Udobno praznjenje velikega 
zbiralnika s pritiskom na gumb.

Zmogljiv polž ACTech™ transportira in stisne 
odrezke tako, da se transportna pot ne zamaši,  
kar omogoča optimalno polnjenje zbiralnika.

VEČ KOŠNJE IN MANJ PRAZNJENJA
Kombinacija zmogljivega polža, ki stiska travo, in velikega zbiralnika je 
skrivnost, ki tiči za prvovrstno zmogljivostjo zbiranja. Rider kosilnice z 
zbiranjem lahko zberejo dvakrat več trave kot običajne kosilnice z zbiranjem,  
zato lahko pokosite večjo površino, ne da bi bilo treba izprazniti zbiralnik.

REZANJE IN ZBIRANJE
Kosilna enota pri Rider kosilnicah z 
zbiranjem je posebne zasnove z nasproti 
vrtečimi se noži, ki učinkovito režejo 
travo in mečejo njene odrezke nazaj 
proti polžu. Na voljo s širinama košnje 
103 cm ali 112 cm.

PREDSTAVLJAMO VAM  
SERIJO RIDER KOSILNIC HUSQVARNA Z ZBIRANJEM
Sedaj lahko kosite tako, da trata ostane brez odrezkov trave, medtem ko uživate v vseh radostih, ki jih nudi 
uporaba Rider kosilnice Husqvarna. Nova serija Rider kosilnic z zbiranjem nudi odlično zmogljivost košnje 
tako v smislu odlične okretnosti kot tudi zbiranja z izvrstno zmogljivostjo.
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SERIJA 500
Visokozmogljivi stroji za komer-
cialno uporabo, ki so tako vzdržljivi 
kot so zmogljivi. Zelo okretni, zato 
lahko enostavno kosite travnate 
površine kompleksnih oblik. 
 Zasnova s poudarkom na funkcio-
nalnosti za najvišjo zmogljivost in 
učinkovitost. Širok izbor najrazlič-
nejših priključkov. 

SERIJA 400
Odlična izbira za lastnike večjih 
travnatih površin, športne klube  
in hotele, kjer je potrebna profesi-
onalna moč, udobje in zmogljivost. 
Ker so opremljene s pogonom na 
vsa kolesa, bodo z lahkoto opravile 
delo in postregle s prvovrstnimi 
 rezultati košnje.

HUSQVARNA P 525D
Visokozmogljiva dizelska kosilnica z odlično 
okretnostjo, ki jo zagotavljajo krmiljenje na zadnji 
premi, kompaktna velikost in pogon na vsa kolesa.

Kubota D1105, hidrostatični pogon na vsa kolesa, 
možnost namestitve kosilnih enot: Combi 132X, 
Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Servo 
krmiljenje.

967 84 78-01

HUSQVARNA P 525D S KABINO
Visokozmogljiva dizelska kosilnica s tovarniško 
nameščeno kabino. Prostorna kabina poveča 
udobje in naredi kosilnico uporabno preko celega 
leta. Krmiljenje na zadnji premi, kompaktna 
velikost in pogon na vsa kolesa.

Kubota D1105, hidrostatični pogon na vsa kolesa, 
možnost namestitve kosilnih enot: Combi 132X, 
Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Servo 
krmiljenje.

967 84 80-02

HUSQVARNA P 520D
Dizelska kosilnica s krmiljenjem na zadnji premi, 
pogonom na vsa kolesa, nizkim težiščem, odlično 
okretnostjo in veliko vlečno silo.

Kubota D902, hidrostatični pogon na vsa kolesa, 
možnost namestitve kosilnih enot: Combi 132X, 
Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Servo 
krmiljenje.

967 84 88-01

IZVEDITE VEČ!
Več informacij o seriji 500 vsebuje 
poseben katalog naših profesional-
nih strojev. V primeru kakršnihkoli 
vprašanj se obrnite na najbližjega 
prodajalca  Husqvarna ali obiščite 
našo spletno stran husqvarna.si

HUSQVARNA P 524EFI
Kompaktna in zmogljiva kosilnica s pogonom  
na vsa kolesa, ki je kot nalašč za kompleksne 
travnate površine in se odlikuje z neprekosljivo 
okretnostjo na strminah. Vrhunski sestavni deli  
in električni vbrizg goriva za večjo moč in navor.

Kawasaki FX Series V-Twin, Hydrostatic AWD, 
Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 122. 
Elektronsko vbrizgavanje goriva. Zagon Turn Key.

967 84 81-01

HUSQVARNA R 420TsX AWD 
Kompaktna, visoko zmogljiva rider kosilnica s 
servo krmiljenjem za enostavno košnjo večjih  
in razgibanih travnatih površin. Posebno ogrodje 
za priključke omogoča hitro zamenjavo priključka 
brez uporabe orodja.

Kawasaki serija FS, dvovaljni V-motor, hidrosta-
tični pogon na vsa kolesa. Možnost namestitve 
kosilnih enot: Combi 103, Combi 112, Combi 122. 
Servo krmiljenje. Dvojna LED žarometa. 

967 64 84-01 

HUSQVARNA R 419TsX AWD 
Kompaktna, visoko zmogljiva rider kosilnica s 
servo krmiljenjem za enostavno košnjo večjih  
in razgibanih travnatih površin. Posebno ogrodje 
za priključke omogoča hitro zamenjavo priključka 
brez uporabe orodja. 

Briggs & Stratton Professional Series V-Twin, 
dvovaljni V-motor, hidrostatični pogon na vsa 
kolesa. Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 
103 in Combi 112. Servo krmiljenje. Zagon Turn 
Key. Dvojna LED žarometa. 

967 64 83-01 

PRISKRBITE SI 
APLIKACIJO 

HUSQVARNA  
CONNECT!

Prenesite aplikacijo 
in pridobite več 
informacij o izdelkih.
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SERIJA 300
Te vsestranske stroje lahko zaradi 
širokega izbora priključkov upo-
rabljate preko celega leta. Izbirate 
lahko med tremi različnimi Combi 
kosilnimi enotami, s čimer boste 
pokrili tako večje kot manjše  
travnate površine.

SERIJA 100
Nudi kompaktne stroje, ki so 
idealni za manjše vrtove, in imajo 
vse značilnosti, ki jih pričakujete 
od Rider kosilnic, a v manjši  
in kompaktnejši izvedbi.

HUSQVARNA R 316TsX AWD
Dodatna zvočna izolacija omogoča veliko moč. 
Vrhunski dvovaljni V-motor, servo krmiljenje, 
pogon na vsa kolesa in različne kosilne enote 
zagotavljajo učinkovitost in enostavno uporabo.

Kawasaki FS481V, hidrostatični pogon na vsa 
kolesa, možnost namestitve kosilnih enot: Combi 
94, Combi 103 in Combi 112. Servo krmiljenje. 
Dvojna žarometa. 

967 84 75-01

HUSQVARNA R 316TX AWD
S pogonom na vsa kolesa, zmogljivim dvovaljnim 
V-motorjem in izbiro kosilnih enot, BioClip®om 
(mulčenje) in zadnjim izmetom je to zelo zmogljiva 
in prilagodljiva Rider kosilnica.

Kawasaki serija FS V-Twin, hidrostatični pogon  
na vsa kolesa. Možnost namestitve kosilnih enot: 
Combi 94, Combi 103, Combi 112. Dvojna 
žarometa. 

967 84 76-01

HUSQVARNA R 320X AWD 
Zaradi zglobnega krmiljenja, pogona na vsa kolesa 
in spredaj nameščene kosilne enote je to zelo 
okreten stroj. S številnimi priključki lahko opravljate 
zelo različna opravila.

Briggs & Stratton Endurance Series, hidrostatični 
pogon na vsa kolesa. Možnost namestitve kosilnih 
enot: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Zagon 
Turn Key. Dvojna žarometa. 

967 84 73-01

HUSQVARNA R 214TC
Ker je opremljena z dvovaljnim V-motorjem, 
BioClip®om (mulčenje) in zadnjim izmetom,  
ta Rider kosilnica nudi odlično učinkovitost  
in okretnost.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hidrostatični. 
Zagon Turn Key. LED žarometa. 

967 84 69-01

SERIJA 200
Primerna je za domače uporabnike, 
ki zahtevajo visoko učinkovitost, 
enostavno uporabo, prvovrstno 
okretnost in zmogljivost. Za boljši 
oprijem izberite model s pogonom 
na vsa kolesa, za posebno učinko-
vitost pa model X.

HUSQVARNA R 213C 
Učinkovita, okretna in opremljena z množico 
uporabnih rešitev za opravila na vrtu preko 
celega leta. Intuitivni elementi za upravljanje  
za zabavno košnjo.

Briggs & Stratton Intek, hidrostatični. Širina košnje 
94 cm. Zagon Turn Key. 

967 84 66-01

HUSQVARNA R 115C
Ta kompaktna in uporabniku prijazna Rider 
kosilnica je zlahka kos strminam in oviram.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, hidrostatični.

967 25 27-01 

HUSQVARNA R 112C
Kompaktna velikost pomeni odlično okretnost 
okoli ozkih površin in enostavno shranjevanje.  
Brez neposrednih emisij. Dober oprijem na  
klancu in v mokri travi.

Briggs & Stratton PowerBuilt, hidrostatični 
menjalnik. 

967 17 84-01

HUSQVARNA RC 318T
Visokozmogljiva Rider kosilnica s konceptom 
zbiranja – neovirana in visoka zmogljivost 
zbiranja. Praznjenje zbiralnika in izbira načina 
zbiranja s sedeža.

Briggs & Stratton serija Endurance Intek, dvovaljni 
V-motor, hidrostatični. Možnost namestitve kosilnih 
enot: Combi 103, 112 cm. Zagon Turn Key.

967 62 87-02

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Visokozmogljiva Rider kosilnica s konceptom 
zbiranja – neovirana in visoka zmogljivost 
zbiranja. Servo krmiljenje in pogon na vsa kolesa.

Briggs & Stratton serija Endurance Intek, dvovaljni 
V-motor, hidrostatični pogon na vsa kolesa. 
Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 103, 
112 cm. Servo krmiljenje in zagon Turn Key. 

967 62 88-02

HUSQVARNA R 216T AWD 
Te Rider kosilnice je veselje upravljati, saj 
združujejo enostavno uporabo in odlično 
okretnost z močjo in zmogljivostjo.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, dvovaljni 
V-motor, hidrostatični pogon na vsa kolesa. 
Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 94 in  
Combi 103. Zagon Turn Key. LED žarometa. 

967 84 71-01 

NOVO
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PREZRAČEVALNIK ZA PLATFORMO
24 nožev dela luknje v tla, ki omogočajo, da  
zrak, voda in hranilne snovi prodrejo v prst.  
Noži iz nerjavečega materiala za večjo trdnost  
in trpežnost. Enostavna montaža na platformo.

588 21 27-01 

KOSILNE ENOTE ZA VISOKO TRAVO
Robustni in zanesljivi priključki za košenje so 
uporabni pri visoki travi in nizkem grmičevju. 
Opremljena je z obstojnim kotnim prenosom,  
ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Primerne  
za seriji 300 in 400.

Serija 300, 966 41 61-01

Rider collection serija 300, 596 28 98-01 

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

TROSILNIKI
Večji model ima širino trosenja od 300 –360 cm. 
Nosilnost znaša okoli 75 kg. Lahko nastavljiva 
odprtina za trosenje. Manjši model ima širino 
trosenja 120 –240 cm in nosilnost 30 kg. 
Primeren za seriji 300 in 200.

Velik trosilnik, 967 02 72-01 

Majhen trosilnik, 589 40 93-01 

PRIKOLICE
Prostorne prikolice iz trdne jeklene pločevine. 
Zadnja stranica se odpre za lažje natovarjanje in 
raztovarjanje. Vsi modeli so prekucni. Prikolica 
Profi ima prekucni plato. Dimenzije (D×Š×V): 
Profi –123 × 90 × 30 cm, 275 –125 × 83 × 31 cm, 
Prikolica –97 × 72 × 28 cm. Primerne za serijo 
400, 300 in 200.

Prikolica Profi, 953 51 17-02

Prikolica 275, 501 00 82-01

Prikolica: 967 02 71-01

POMETALNO POBIRALNI STROJ
Robusten pometalno-pobiralni stroj z veliko 
zmogljivostjo zbiranja. Hitra montaža brez 
uporabe orodja. Zložljiv za lažje shranjevanje. 
Možnost nastavitve višine. Delovna širina  
112/91 cm. Primeren za serijo 400, 300 in 200.

112 cm, 586 63 65-01 

91 cm, 582 71 99-01 

PROFI TROSILNIK
Robustni trosilnik za trosenje gnojila, soli, peska, 
drobljenega proda, itd. Električno krmiljenje valja 
omogoča enakomerno trosenje. Potrebna je  
12 V vtičnica. Delovna širina: 100 cm. Primeren 
za seriji 400 in 300. Primeren, ni priporočljiv,  
za serijo 200. 

Serija 300, 953 52 49-01 

Serija 400, 596 29 30-01 

RAHLJALNIK
Učinkovit in robusten rahljalnik za odstranjevanje 
mahu. Lahko se obteži do 32 kg, odvisno od 
površine. Širina 102 cm. Primeren za serije  
400, 300, 200 in model R115C.

586 63 66-01 

BRANA
Čvrsta brana s praktičnimi gumijastimi kolesi.  
Z njeno uporabo bo vaša prodnata pot v trenutku 
urejena in čedna. Ima vzmetene šilke, ki se dvigajo 
pri vzvratni vožnji. Delovna širina 110 cm. 
Primerna za serije 400, 300 in 200.

953 51 24 –01 

PREZRAČEVALNIK
Prezračevalnik luknja trato tako, da zrak in gnojilo 
lahko prodreta v tla. Delovna širina 102 cm. 
Primeren za serije 400, 300 in 200.

586 63 67-02 

PREZRAČEVALNIK ZA PLATFORMO
Omogoča, da zrak, voda in gnojilo prodrejo v tla. 
Nerjavni noži za večjo trdnost in trpežnost. 
Enostavna montaža na platformo.

586 63 69-01 

ČESALO ZA PLATFORMO
Odstranjuje mah za bolj zdravo trato. Vzmetni 
prsti so zavoljo trpežnosti toplotno obdelani. 
Enostavna montaža na platformo.

586 63 68-01 

PLATFORMA ZA PRIKLJUČKE
Platforma za prezračevalnika in česalo. Hitra  
in enostavna zamenjava obeh priključkov brez 
uporabe orodja. Primerna za serije 400, 300  
in 200.

586 63 72-01 

ŠČETKA
Lahka in robustna ščetka za hitro in učinkovito 
pometanje peska, proda, listja in tanjših slojev 
snega. Uporabljate jo lahko tudi blizu sten in 
ograj. Nastavitev v različne položaje s sedeža. 
Delovna širina od 100–120 cm. Ščitnik je 
vključen pri vseh modelih. Primeren za serije 400, 
300 in 200.

Serija 200, 587 02 47-01

Serija 300, 587 02 46-01

RC 320, 593 02 43-01 

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

PRIKLJUČKI

COMBI KOSILNE ENOTE

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

Serija 200, Combi 103 cm, 967 15 23-01 

Serija 300, Combi 94 cm, 96715 26-01 

Serija 300, Combi 103 cm, 967 15 24-01 

Serija 300, Combi 112 cm, 967 18 85-01 

Serija 400, Combi 103 cm, 967 64 89-01  

Serija 400, Combi 112 cm, 967 64 90-01  

Serija 400, Combi 122 cm, 967 64 91-01 

 
COMBI KOSILNE ENOTE ZA RIDER Z ZBIRANJEM

Rider collection Combi 103 cm, 967 62 89-01 

Rider collection Combi 112 cm, 967 62 90-01

COMBI KOSILNE ENOTE
Naše Combi kosilne enote nudijo dva načina 
košnje: BioClip® in zadnji izmet. Ker je kosišče 
izdelano iz enega kovinskega dela brez 
šivov ali ostrih zavojev, kamor se ujamejo 
koščki trave, zagotavlja prvovrstno mulčenje 
in izjemno učinkovit izmet.

VALJAR
Potisni ali vlečni valjar iz polietilena visoke 
gostote. Premer 45 cm, delovna širina 91 cm. 
Napolnjen z vodo tehta do 164 kg, napolnite  
ga lahko tudi s peskom.

965 89 94-01 

NOVO

NOSILEC ZA TOVOR
Praktični nosilec za dodatno opremo z 
enostavnim dostopom do priključkov za polnjenje 
akumulatorskih strojev. Letvice in kavlji so 
nameščeni na motornem pokrovu kot standardna 
oprema. Možno je kombinirati s priborom za 
nosilec prtljage. Za modela R 419TsX AWD in  
R 420TsX AWD.

594 98 83-01 
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PROTIUTEŽ
Za boljši oprijem in varnejšo vožnjo. Teža: 18 kg.

Seriji 200 in 300, 953 53 49-01

Rider collection, 582 05 11-01

UTEŽ ZA KOLO
S krogličnimi ležaji za boljši 
oprijem in varnejšo vožnjo.  
(ni primeren za modele s 
pogonom na vsa kolesa).

953 51 59-02 

FREZE ZA SNEG
Visoko učinkovite in zmogljive enostopenjske freze 
za sneg z delovno širino 100 cm. Opremljene so z 
reduktorjem in so lahke konstrukcije, zato so lahke 
za priklop in pogon. Pri Rider kosilnicah s pogonom 
na zadnji kolesi jih morate opremiti z utežmi za 
kolesa in verigami Primerne za seriji 400 in 300.  
A niso priporočljive za modela R 318 in R 316T.

Serija 300, 967 27 67-01 

R 419TsX AWD in R 420TsX AWD, 596 28 93-01 

SNEŽNI PLUGI
Širok, čvrst snežni plug za čiščenje stez, dostopnih 
poti in podobno. Različni koti zamika, v levo in 
desno. Uporabljati jih morate skupaj z utežmi za 
kolesa in snežnimi verigami (uteži za kolesa niso 
primerne za modele s štirikolesnim pogonom). 
Delovna širina 107 –125 cm. Gumijast rob pluga 
je na voljo kot dodatna oprema. Primerni za serije 
400, 300, 200 in 100.

Serija 100, 967 28 07-01

Serija 200, basic, 966 97 87-01

Serija 200, premium, 965 07 09-01

Serija 300, 966 41 59-01

Serija rider kosilnic z zbiranjem 300,  
593 02 50-01 

Serija 400, 596 29 00-01

GUMIJASTA LETEV (dodatek za snežne freze)

Serija 100, 585 64 37-01 

Serija 200 basic, 967 97 88-01 

Serija 200 premium, 531 02 12-40 

Serija 300, 531 02 12-40 

Serija 400, 531 00 71-34

PREKLOPNI PLUG
Kompakten in prilagodljiv preklopni plug iz trpež-
nega jekla. Z mehansko nastavljivima krakoma  
ga lahko spremenite v V-plug, točkovni plug ali 
diagonalni plug. Opremljen je z gumijastim  
strgalnim rezilom. Primeren za serijo 400.

596 29 01-01 

HUSQVARNA POSODA ZA GORIVO
15-litrska posoda za gorivo za večje stroje,  
ki nudi inovativni način polnjenja goriva.

580 75 45-01 

KOMPLET ŽAROMETOV

Komplet LED žarometov za lažje delo v pogojih 
slabše vidljivosti. Primeren za serije Rider kosilnic 
300, 200 in 100.

581 12 54-01 

BRANA
Spredaj nameščen priključek je idealen za rah-
ljanje zbitih peščenih površin in rezanje korenin 
plevela. Nastavljiva globina rezanja. Za dosega-
nje najboljših rezultatov jo uporabljajte s prezra-
čevalnikom. Primeren za serijo 400.

596 28 96-01 

BRANA
Spredaj nameščen priključek je idealen za rah-
ljanje zbitih peščenih površin in rezanje korenin 
plevela. Nastavljiva globina rezanja. Za dosega-
nje najboljših rezultatov jo uporabljajte s prezra-
čevalnikom. Primeren za modele R 418Ts AWD, 
R 422Ts AWD in P 524. Primeren za serijo 400.

596 28 97-01 

PREVLEKA ZA RIDER KOSILNICO
Iz vodoodpornega najlona z vrvico za prilago-
ditev in prezračevalnimi luknjami. Primerna  
za vse modele.

505 63 08-70 

AKUMULATORSKI POLNILNIK BC 0,8
Primeren je za polnjenje 12 V svinčenih akumula-
torjev kapacitete od 1,2 do 32 Ah in za vzdrže-
valno polnjenje do 100 Ah. Njegovo delovanje je 
popolnoma avtomatizirano, kar poveča zmoglji-
vost in podaljša življenjsko dobo. Uporablja se 
skupaj z indikatorjem napolnjenosti akumulatorja.

579 45 01-xx

INDIKATOR NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA
Priključite ga na akumulator, da hitro preverite,  
ali ga je treba napolniti. Če želite polniti akumu-
lator, priključite polnilnik BC 0,8 na indikator 
napolnjenosti.

579 45 21-01  

NASLONI ZA ROKE
Po naklonu nastavljiv naslon za dodatno oporo. 
Primerni za sedež Grammer Primo. Levi in desni 
naslon za roko sta na voljo posebej.

965 89 68-01, desni

965 89 70-01, levi

RAMPE ZA PREVOZ
Iz aluminija, odpornega proti morski vodi,  
s hrapavo površino. Več velikosti.

SEDEŽ GRAMMER PRIMO M
Udoben sedež s po višini in naklonu nastavljivima 
naslonjaloma za roke, ki nudita telesu optimalno 
oporo. Opremljen je s podporo za občutljiv ledveni 
del. Primeren za Rider kosilnice serije 400. 
Naslonjala za roke niso vključena.

966 95 42-01

966 95 42-02, z električnim gretjem

PREZRAČEVALNIK
Priključek za kosilno enoto za visoko travo.  
Gred z rezili za odstranjevanje mahu.

Serija 300, 966 96 84-02 

Serija 400, 966 96 84-01 

VERIGE ZA SNEG
Zagotavljajo dober oprijem pri čiščenju snega 
(niso na voljo pri modelih s pogonom na vsa 
kolesa).

14" brez žebljev, 585 66 45-01 

16" z žeblji, 964 99 30-01 

16" brez žebljev, 585 66 61-01

ROBILNIK
Učinkovit pripomoček za 
natančno urejanje robov 
trat. Možnost obračanja. 
Nastavljiva globina reza. 
Primeren za seriji 300 in 
200 (razen za modele  
s pogonom na vsa kolesa).

953 53 10-01 

KOMPLET ZAŠČITNE PLOŠČE
Robustni lakirani jekleni plošči za zaščito prednje 
in zadnje osi pri modelih s pogonom na vsa kolesa 
pri vožnji preko robnikov in na neravnem terenu.

544 06 93-04 

HUSQVARNA POWER 4
Alkilatno gorivo, ki pri zgorevanju povzroča manj 
ostankov, zato so motorni deli čistejši, sam motor 
pa ima daljšo življenjsko dobo.

5 litrov, 589 22 79-10 

25 litrov, 583 95 59-02 

DULEC POWER
Dulec za gorivo z optimiziranim pretokom in 
funkcijo autostop. Opremljen je z mehansko 
zaporo.

5 litrov (1), 582 06 66-01 

25 litrov (2), 586 11 06-01 

NOVO

ROČICA VOLANA
Anatomska ročica volana za optimalen oprijem. 
Enostavna montaža na volan. Univerzalna 
zasnova, primerna za vse modele rider kosilnic.

593 67 67-01
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Zaradi široke palete priključkov in pestre izbire sistemov košnje so naši vrtni traktorji  
zelo uporabni. Idealni so za učinkovito nego trate in različna vrtna opravila. Izbirate  
lahko med tremi sistemi košnje in priklopite prikolico, trosilnik, frezo za sneg ali kaj 
drugega, s čimer se poveča vsestranskost traktorja.

VRTNI TRAKTORJI

POSTANITE 
GOSPODAR 
KOŠNJE
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KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE S PEDALI
S pedali krmiljen hidrostatični menjalnik omogoča enostavno 
upravljanje hitrosti in smeri vožnje. Ločena pedala za vožnjo 
naprej in nazaj.

PRVOVRSTNA KOŠNJA
Ojačana in prašno lakirana kosišča zagotavljajo daljšo 
življenjsko dobo in boljšo odpornost proti rji.

UDOBNO ROKOVANJE
Enostaven preklop med zbiranjem in mulčenjem s pomočjo 
ročice na armaturni plošči. Tako vam ni treba zapuščati sedeža. 
Vrtenje rezil se vklopi in izklopi s pomočjo električnega stikala. 

MANJ NEPOKOŠENE POVRŠINE
Naši najbolj izpopolnjeni traktorji so opremljeni s prvovrstno 
tehnologijo krmiljenja, zato zagotavljajo odlične rezultate 
košnje. Manj vibracij, manj nepokošene površine in izboljšana 
okretnost.

UPORABNOST PREKO CELEGA LETA
Zaradi široke palete priključkov in pestre izbire sistemov košnje 
so naši veliki traktorji zelo uporabni preko celega leta.
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Samodejna zapora 
diferenciala pri modelu 
TS348XD, TS 242TXD in 
146TXD zagotavlja boljši 
oprijem na pobočjih in 
vlažni travi

Električni vklop rezil  
z enostavnim potegom  
stikala na krmilni plošči

Močni in zmogljivi motorji

Ko premaknete sedež, se višina 
platforme sedeža samodejno 
spremeni, zato je položaj 
uporabnika optimalen

LED žarometi za 
dobro vidljivost  
v temnih pogojih

PALETA 
PRIKLJUČKOV
S široko paleto priključkov postanejo 
vaši traktorji vsestranski stroji, ki vam 
olajšajo delo na vrtu skozi vse leto. 
Priključite prikolico, trosilnik ali plug  
in si olajšajte delo. 

Nihajno vpeta lita prednja os 
zagotavlja izvrstno ravnotežje  
in udobje pri vožnji

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

Veliko, 108 cm široko kosišče za zbiranje 
se odlikuje po nizki ravni vibracij in nudi 
izboljšano kakovost košnje

Tempomat omogoča traktorju, 
da ohranja hitrost tudi na 

zahtevnem terenu
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IZMET ALI ZBIRANJE 
Če kosite večinoma velike površine z visoko travo, je najbolj primerna izbira 
traktor s stranskim izmetom (modeli TS). Če imate radi čisto travnato površino 
po košnji in želite zbirati pokošeno travo, listje in podobno, priporočamo traktor 
z integriranim zbiralnikom (modeli TC).

VELIKOST IN ZMOGLJIVOST
Če prvič kupujete traktor in imate manjši ali srednje velik vrt, je naša uporabniku 
prijazna serija 100 odlična izbira. Ti kompaktni traktorji se odlikujejo po enostavni 
in varni uporabi, zato so primerni za začetnike.
 Za srednje velike ali večje vrtove potrebujete večjo zmogljivost in udobje.  
Serija 200 predstavlja dobro opremljene traktorje z majhnim obračalnim krogom 
za odlično okretnost ter enostavnejšo in učinkovitejšo košnjo z manj nepokošene 
površine, ter z ojačanimi kosilnimi enotami in električnim vklopom rezil.

MOŽNOSTI MULČENJA 
Pogosto košene travnate površine lahko gnojite na naraven način s pomočjo 
funkcije BioClip®, ki je na večjih modelih TC na voljo kot standardna oprema.  
Pri modelih TC in TS serije 100 je na voljo kot dodatna oprema. Poleg tega so 
zbiralniki na voljo kot dodatna oprema pri modelih TS, medtem ko je modele 
TC z dodatno opremo moč pretvoriti v stroj z zadnjim izmetom. Torej, z izbiro 
traktorja Husqvarna res ne morete zgrešiti!

Če traktor uporabljate pogosteje, tudi preko celega leta, ali boste kosili večje 
površine, priporočamo našo serijo 300, ki vključuje močne, zmogljive in dobro 
opremljene traktorje s prikladnimi funkcijami, ki zagotavljajo prvovrstne rezultate 
košnje. Zaradi široke palete priključkov in pestre izbire sistemov košnje so naši 
veliki traktorji zelo uporabni preko celega leta.

HUSQVARNA CLEARCUT™

TEŽKI POGOJI – ODLIČNI REZULTATI
Kosišče ClearCut™ se ponaša z edinstveno kombinacijo trpežnosti, 
zmogljivosti in odličnih rezultatov košnje. Ta zasnova omogoča izjemne 
rezultate pri izmetu, zbiranju in mulčenju. Močan zračni tok odvaja 
odrezke z veliko hitrostjo, s čimer se prepreči zamašitev transportne poti.
–  Varjena jeklena konstrukcija debeline 3,6 mm s stransko zaščito
– Višina kosišča 125 mm za velik pretok zraka
– Optimalno razporejene notranje pregrade 
–  Velik izstopni žleb in visoko zmogljiva rezila za močan zračni tok
– Litoželezna vretena za veliko stabilnost
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SERIJA 200
Udobni traktorji za srednje velike/
velike vrtove. Sistem za krajše 
zavoje, enostavno upravljanje  
s pedali in ojačano kosišče za 
daljšo življenjsko dobo.

SERIJA 300
Zmogljivi in udobni traktorji za 
uporabo preko celega leta na 
velikih vrtovih. Sistem za krajše 
zavoje, enostavno upravljanje  
s pedali in ojačano kosišče za 
daljšo življenjsko dobo.

SERIJA 100
Uporabniku prijazni traktorji za 
manjše ali srednje velike travnate 
površine in vrtove. Intuitivni 
elementi za upravljanje in udobna 
ter enostavna uporaba.

NOVO

NOVO NOVO NOVO

NOVO

NOVO NOVO

NOVO

NOVO NOVO

HUSQVARNA TS 138

Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim 
motorjem, s pedali krmiljenim hidrostatičnim 
menjalnikom in ergonomskim krmilom.

Motor Briggs & Stratton Intek . Ročna sklopka in 
širina košnje 97 cm.

960 41 04-21 

HUSQVARNA TS 138L
Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim 
motorjem, z ročico krmiljenim hidrostatičnim 
menjalnikom in ergonomskim krmilom.

Motor Husqvarna. Ročna sklopka in širina košnje 
97 cm.

960 41 04-31 

HUSQVARNA TC 138
Kompakten in učinkovit traktor z integriranim 
200-litrskim zadnjim zbiralnikom, s pedali 
krmiljenim hidrostatičnim menjalnikom, sedežem 
z visokim naslonom in ergonomskim krmilom.

Motor Briggs & Stratton Intek. Ročna sklopka. 
Širina košnje 97 cm.

960 51 01-79 

HUSQVARNA TS 348XD
Zmogljiv traktor s stranskim izmetom. Široko in 
robustno kosišče ClearCut™ zagotavlja 
prvovrstne rezultate košnje in zmogljivost. 
Opremljen z zelo visokim 18-colskim sedežem 
deluxe, mehkim krmilom, zagonom turn key, 
odbijačem in okencem za nivo goriva. 

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance 
Series, samodejnim čokom. Elektronska zapora 
diferenciala, električna sklopka in širina košnje 
122 cm.

960 41 04-37 

HUSQVARNA TS 242TXD
Traktor s stranskim izmetom, robustnim kosiščem 
ClearCut™ in uporabniku prijazno obliko. 
15-colski sedež deluxe, mehko krmilo, LED luči, 
zagon turn key in blokada diferenciala.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance 
Series, samodejnim čokom. Električna sklopka in 
širina košnje 107 cm.

960 41 04-35 

HUSQVARNA TC 238TX
Traktor z integriranim 320-litrskim zadnjim 
zbiralnikom. S pedali krmiljeni hidrostatični 
menjalnik in pogon kosišča z nizko ravnjo vibracij. 
BioClip® s 15-colskega sedeža deluxe, zagon 
turn key, LED luči in ergonomsko krmilo.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance 
Series, samodejnim čokom. Električna sklopka. 
Širina košnje 97 cm. 

960 51 01-92 

HUSQVARNA TC 242TX
Traktor z integriranim 320-litrskim zadnjim 
zbiralnikom, krmiljenjem na pedala, hidrostatičnim 
menjalnikom in pogonom kosišča z nizko ravnjo 
vibracij. BioClip® s 15-colskega sedeža deluxe, 
LED luči in mehko krmilo.

Motor FR Series, električna sklopka. Širina košnje 
107 cm.

960 51 01-93 

HUSQVARNA TC 238T
Traktor z integriranim 320-litrskim zadnjim 
zbiralnikom. S pedali krmiljeni hidrostatični 
menjalnik in pogon kosišča z nizko ravnjo vibracij. 
BioClip® z nastavljivega 15-colskega sedeža in 
ergonomsko krmilo.

Motor Briggs & Stratton Intek. Ročna sklopka. 
Širina košnje 97 cm.

960 51 01-90 

HUSQVARNA TC 242T
Traktor z integriranim 320-litrskim zadnjim 
zbiralnikom, krmiljenjem na pedala, hidrostatičnim 
menjalnikom in pogonom kosišča z nizko ravnjo 
vibracij. BioClip® z nastavljivega sedeža in 
ergonomsko krmilo.

Motor Briggs & Stratton Intek, samodejnim čokom. 
Električna sklopka in širina košnje 107 cm.

960 51 01-91 

HUSQVARNA TS 146TXD
Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim 
motorjem s 656 ccm in uporabniku prijazno 
obliko. 15-colski sedež deluxe, mehko krmilo,  
LED luči, zagon turn key in blokada diferenciala.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance 
Series s samodejnim čokom. Električna sklopka in 
širina košnje 117 cm. 

960 41 04-36 

HUSQVARNA TS 142T
Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim 
motorjem s 656 ccm in uporabniku prijazno 
obliko. S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik, 
15-colski sedež deluxe in ergonomsko krmilo.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance. 
Ročna sklopka in širina košnje 107 cm. 

960 41 04-32 

HUSQVARNA TS 142TX
Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim 
motorjem s 656 ccm in uporabniku prijazno 
obliko. 15-colski sedež deluxe, mehko krmilo, LED 
luči in zagon turn key.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance. 
Električna sklopka in širina košnje 107 cm. 

960 41 04-34 
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PRIKOLICE
Prostorne prikolice iz trdne jeklene pločevine. 
Zadnja stranica se odpre za lažje natovarjanje  
in raztovarjanje. Vsi modeli so prekucni.

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

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

BRANA
Čvrsta brana s praktičnimi gumijastimi kolesi.  
Z njeno uporabo bo vaša prodnata pot v trenutku 
urejena in čedna. Ima vzmetene šilke, ki se 
dvigajo pri vzvratni vožnji. Delovna širina 110 cm.

953 51 24-01

VALJAR
Za učinkovito izravnavanje neravnih tal in 
valjanje površin s sveže posejano travo. Teža 
skupaj z vodo 182 kg. Dimenzije 46 × 96 cm.

965 89 94-01

PREZRAČEVALNIK
Tako imenovani spiker luknja trato tako, da 
lahko zrak in gnojilo prodreta v tla. Delovna 
širina 102 cm.

586 63 67-01

RAHLJALNIK
Učinkovit in robusten rahljalnik za odstranjevanje 
mahu. Lahko se obteži do 32 kg, odvisno od 
površine. Širina 102 cm.

586 63 66-01

SNEŽNI PLUG
Robusten jekleni plug z vzmetnim mehanizmom. 
Uporabljati ga morate skupaj s snežnimi 
verigami in protiutežmi za kolesa. Delovna širina 
122 cm. Ni primerno za model TC 130.

544 92 17-01

TROSILNIKI
Večji model ima širino trosenja od 300–360 cm. 
Nosilnost znaša okoli 75 kg. Lahko nastavljiva 
odprtina za trosenje. Manjši model ima širino 
trosenja 120–240 cm in nosilnost 30 kg.

Velik trosilnik, 967 02 72-01

PREZRAČEVALNIK ZA PLATFORMO
24 nožev dela luknje v tla, ki omogočajo, da  
zrak, voda in hranilne snovi prodrejo v prst.  
Noži iz nerjavečega materiala za večjo trdnost  
in trpežnost. Enostavna montaža na platformo.

588 21 27-01

PREZRAČEVALNIK ZA PLATFORMO
Omogoča, da zrak, voda in gnojilo prodrejo  
v tla. Nerjavni noži za večjo trdnost in 
trpežnost. Enostavna montaža na platformo.

586 63 69-01

ČESALO ZA PLATFORMO
Odstranjuje mah za bolj zdravo trato. Vzmetni 
prsti so zavoljo trpežnosti toplotno obdelani. 
Enostavna montaža na platformo. 

586 63 68-01

PLATFORMA ZA PRIKLJUČKE
Platforma za prezračevalnik in česalo. Hitra  
in enostavna zamenjava obeh priključkov brez 
uporabe orodja. Primerna za serije 400, 300  
in 200.

586 63 72-01

PRIKLJUČKI

ZBIRALNIK
Prostoren zbiralnik vam je na voljo z dvema  
ali tremi koši. Prostornina 210 ali 315 litrov. 

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

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

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

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

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

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

NOVO NOVO

HUSQVARNA TC 138L
Kompakten in učinkovit traktor z integriranim 
220-litrskim zadnjim zbiralnikom, z ročico 
krmiljenim hidrostatičnim menjalnikom, sedežem 
z visokim naslonom in ergonomskim krmilom.

Motor Husqvarna. Ročna sklopka. Širina košnje  
97 cm.

960 51 01-89 

HUSQVARNA TC 130
Kompakten in učinkovit traktor z integriranim 
220-litrskim zadnjim zbiralnikom, s pedali 
krmiljenim hidrostatičnim menjalnikom, sedežem 
z nizkim naslonom in ergonomskim krmilom.

Motor Briggs & Stratton Intek in samodejnim 
čokom. Ročna sklopka. Širina košnje 77 cm.

960 51 01-88 
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BLISKOVITO 
HITRA 
KOŠNJA

Ne glede na to, ali jih uporabljate pri delu ali doma, se kosilnice z ničelnim obračalnim krogom 
Husqvarna ponašajo s hitro in učinkovito košnjo. Ničelni obračalni krog pomeni, da ko dosežete 
konec vrste in se obrnete za 180° ter začnete z novo vrsto, za vami ne ostane nepokošena 
trava. Ker morajo biti te kosilnice kos zahtevnim delovnim pogojem, smo vključili prvovrstne 
ergonomske rešitve in značilnosti, ki pripomorejo k vrhunskemu udobju uporabnika pri delu.

SEDEŽNE KOSILNICE Z NIČELNIM OBRAČALNIM KROGOM
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SEDEŽNE KOSILNICE Z NIČELNIM OBRAČALNIM KROGOM

NATANČNO MANEVRIRANJE
Krmiljenje z ničelnim obračalnim krogom s hidravličnim 
pogonom posameznega kolesa zagotavlja natančno 
manevriranje.

ZMOGLJIVI MOTORJI
Visokozmogljivi dvovaljni motorji zagotavljajo dovolj moči  
za učinkovito košnjo in hiter transport brez pretiranega hrupa  
ali porabe goriva.

UDOBNO UPRAVLJANJE
Velika kolesa, udoben sedež, odličen pregled in domišljeno 
razporejeni elementi za upravljanje omogočajo učinkovito 
košnjo.

VRHUNSKI REZULTATI KOŠNJE
Kosišče ClearCut™ se ponaša z edinstveno kombinacijo 
trpežnosti, zmogljivosti in odličnih rezultatov košnje. Ta 
zasnova omogoča izjemne rezultate pri izmetu, zbiranju  
in mulčenju.

TRPEŽNA ZASNOVA 
Čvrst okvir in kolesa so zasnovani, da zagotavljajo dolgo 
življenjsko dobo in zmanjšajo podajanje konstrukcije. Menjalnik, 
ki omogoča ničelni obračalni krog in ne potrebuje vzdrževanja, 
za neprekosljivo zmogljivost.

INTEGRIRANA PARKIRNA ZAVORA
Sistem samodejne parkirne zavore se samodejno aktivira  
ali deaktivira, ko se ročici za krmiljenje premakneta navzven  
ali navznoter. Tako lahko uporabnik odmisli parkirno zavoro  
in se osredotoči na samo košnjo.
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Ergonomska upravljalna  
plošča na dosegu prstov

Električni vklop rezil  
z enostavnim potegom stikala

Prikladno vzmetno  
dviganje kosišča

Kosišče ClearCut™ iz 3,6 mm debelega 
varjenega jekla

Protidrsna obloga

Samodejna parkirna zavora integrirana v 
ročice za upravljanje

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

HUSQVARNA CLEARCUT™

TEŽKI POGOJI – ODLIČNI REZULTATI
Kosišče ClearCut™ se ponaša z edinstveno kombinacijo trpežnosti, 
zmogljivosti in odličnih rezultatov košnje. Ta zasnova omogoča izjemne 
rezultate pri izmetu, zbiranju in mulčenju. Močen zračni tok odvaja odrezke 
z veliko hitrostjo, s čimer se prepreči zamašitev transportne poti.
–  Varjena jeklena konstrukcija debeline 3,6 mm s stransko zaščito
– Višina kosišča 125 mm za velik pretok zraka
– Optimalno razporejene notranje pregrade 
–  Velik izstopni žleb in rezila, ki proizvajajo velik vzgon, za močan  

zračni tok
– Litoželezna vretena za veliko stabilnost
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SERIJA 500
Visoko zmogljive komercialne 
kosilnice z ničelnim obračalnim 
krogom iz najboljših materialov za 
dolgo življenjsko dobo in visoko 
produktivnost. Zasnovane so  
za najboljšo zmogljivost košnje, 
udobje pri uporabi in trpežnost.

SERIJA 200 
Paleta kosilnic z ničelnim 
obračalnim krogom za doseganje 
odličnih rezultatov košnje v 
stanovanjskih območjih, brez 
kompromisov pri kakovosti ali 
zmogljivosti. Kompaktna zasnova, 
ki zagotavlja odlično okretnost, 
učinkovitost košnje in udobje.

HUSQVARNA Z560X 
Komercialna kosilnica z ničelnim obračalnim krogom s prostoročnim dvigom 
kosišča, polnovzmetenim sedežem, zaščito pri prevračanju in samodejno 
parkirno zavoro. 

Briggs & Stratton, Vanguard V-Twin motor. Širina košnje 152 cm. Stranski 
izmet.

967 66 97-02 

HUSQVARNA Z242F 
Visokozmogljiva kosilnica z ničelnim obračalnim krogom s kosiščem 
ClearCut™, ergonomskimi elementi za upravljanje in zmogljivim dvovaljnim 
motorjem.

Motor Briggs & Stratton Endurance Commercial. Širina košnje 107 cm.  
Stranski izmet.

967 66 57-02

KOMPLET LUČI (ROPS)
Komplet luči za enostavno name-
stitev na zaščito pri prevračanju 
(ROPS) obsega dve halogenski luči 
moči 35W. Električno se priključi na 
obstoječo napeljavo, zato so luči 
na voljo že z obračanjem ključa za 
vžig. Primeren za model Z560X.

576 80 90-01

IZSTOPNI ŽLEB
Z enostavnim potegom ročice začasno zaprete izstopno odprtino 
kosišča, kar zagotavlja zaščito pri košnji vzdolž pločnikov, cest, cvetličnih 
gred, itd. Primeren za model Z560X.

966 48 87-01

KOMPLET LUČI
Za povečanje vidljivosti v 
pogojih slabše svetlobe s 
kompletom prednjih luči. 
Primeren za model Z242F.

587 49 51-01

PRIKLJUČKI

NOVONOVO

SERIJA 400
Visoko zmogljive kosilnice z 
ničelnim obračalnim krogom so 
zasnovane za majhne do srednje 
velike strojne parke profesionalnih 
negovalcev krajine in 
vzdrževalcev parkov. Trpežna 
zmogljivost ter hitra in učinkovita 
košnja ob nizkih skupnih stroških 
lastništva.

HUSQVARNA Z448 
Profesionalna kosilnica z ničelnim obračalnim krogom, opremljena z 
integriranim menjalnikom z nizko ravnjo hrupa, zložljivo zaščito pri 
prevračanju, integrirano parkirno zavoro in učinkovitim kosiščem ClearCut™ 
za komercialno uporabo.

Motor Kawasaki FR-series. Širina košnje 122 cm. Kosišče ClearCut™ za 
komercialno uporabo. Stranski izmet z možnostjo mulčenja.

967 98 46-02 

HUSQVARNA Z454X 
Zmogljiva, profesionalna kosilnica z ničelnim obračalnim krogom, opremljena 
z integriranim menjalnikom z nizko ravnjo hrupa, LED digitalnim merilnikom 
količine goriva, gumijastim izstopnim žlebom, zložljivo zaščito pri prevračanju, 
integrirano parkirno zavoro in izdelanim rezalnim pokrovom za komercialno 
uporabo. 

Motor Briggs & Stratton Endurance Commercial. Širina košnje 137 cm. 
Kosišče PZT za komercialno uporabo. Stranski izmet z možnostjo mulčenja.

967 98 50-02 

SISTEMI ZBIRANJA
Učinkovit sistem zbiranja za odrezke trave ali listja. Trpežne vreče iz najlona 
z enostavno priključitvijo ventilatorja in zbiralnika. Proti udarcem odporna 
konstrukcija ohišja in ventilatorja zmanjša težo in poveča pretok zraka. 
Zasnova zaporednih vetrnic za največjo hitrost zraka in učinkovitost.  
Na voljo z dvojnimi vrečami (kapaciteta 6 mernikov) ali trojnimi vrečami 
(kapaciteta 9 mernikov).

587 41 24-01, 2 koša – 6 mernikov, Z242F 

967 32 26-01, 3 koši – 13 mernikov, Z560X 

967 32 27-01, praznjenje s sedeža, 11 mernikov, Z560X 

966 40 72-01,  set, potreben za prevoz 3 košev ali poklop DFS, Z560X

598 39 02-01, 3 koši, Z454X

582 55 98-01, 3 koši, Z448

 

KOMPLET ZA MULČENJE
Seseklja odrezke trave v fino gnojilo, ki ga vrača trati.

587 41 23-01, komplet za mulčenje ClearCut™ Z242 

966 44 47-01, komplet za mulčenje 60" Z560X

598 39 05-01, komplet za mulčenje, Z454X

582 56 00-01, komplet za mulčenje, Z448
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PROFESIONALNA 
ZMOGLJIVOST
Naš razvoj se nikoli ne ustavi, kar velja tudi za naše sodelovanje s profesionalnimi  
uporabniki naših strojev. Na ta način načrtujemo motorne žage, ki omogočajo daljše delo, 
proizvajajo manj tresljajev, kar zmanjšuje napor pri delu, in so opremljene z rešitvami,  
ki skrbijo za visoko raven varnosti. Vsak model se odlikuje po moči, zmogljivosti in dovršeni 
obliki, kar lahko pričakujete le od Husqvarne.
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VERIŽNE ŽAGE

ZANESLJIVA ZASNOVA
Za nas ni učinkovito delo z žago samo sinonim za moč. Pri 
snovanju žag nam je trpežna konstrukcija enako pomembna 
kot varnost uporabnika, ker želimo, da tako vi kot vaš stroj  
kar najdlje ostanete v dobri kondiciji. 

ENOSTAVEN ZAGON
Hiter in enostaven zagon je ključnega pomena tako pri 
bencinskih kot tudi akumulatorskih verižnih žagah, zato smo 
razvili tehnologijo, ki to omogoča. Vse, kar je treba, je pritisk  
na gumb ali poteg zaganjalne vrvice.

OPTIMALNA ZMOGLJIVOST
Pri bencinskih verižnih žagah sistem AutoTune™ samodejno 
prilagaja delovanje motorja glede na temperaturo, vrsto goriva, 
višino, itd. Akumulatorske verižne žage se odlikujejo po 
učinkovitih motorjih z odličnim razmerjem med močjo in težo.

UČINKOVITOST V VSAKEM TRENUTKU
Uporabniku prilagojen dizajn ni prijazen samo do njegovega 
telesa, ampak zagotavlja tudi, da je uporabnik med delom 
pozoren in učinkovit. Zato se naše žage odlikujejo z rešitvami, 
ki omogočajo prijetnejše in učinkovitejše delo.

SUROVA MOČ
Patentirana tehnologija motorjev X-Torq uporablja za 
splakovanje izpušnih plinov zrak namesto mešanice zraka in 
goriva. Zaradi tega je poraba goriva manjša, emisije izpušnih 
plinov pa so nižje v primerjavi z običajnimi 2-taktnimi motorji.

MANJ ČIŠČENJ FILTRA
Sistem Air injection™ – sistem za centrifugalno čiščenje zraka, 
ki zmanjšuje obrabo in podaljša intervale med posameznimi 
čiščenji zračnega filtra. Tako boste lahko delali dlje časa brez 
čiščenja filtra.
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Učinkovit elektromotor, ki smo ga razvili sami 
in ga poganja akumulator, zagotavlja veliko 
hitrost verige in najboljšo zmogljivost žaganja

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

Visokozmogljive akumulatorske 
žage za profesionalne uporabnike, 

ki potrebujejo lahko in uravnoteženo 
žago, ki je tiha, ima nizko raven 

tresljajev in ne povzroča 
neposrednih emisij

PRISKRBITE  
SI APLIKACIJO 
HUSQVARNA  

CONNECT!

Tehnologija Air injection™ in nova 
različica sistema AutoTune™ za 
optimalno in zanesljivo delovanje

Ergonomsko oblikovani ročaji za varen in 
udoben oprijem. Modeli z oznako G imajo 
ogrevana ročaja

Viden nivo goriva in varen 
pokrov rezervoarja za  

gorivo z navojem za 
postopno sproščanje  
tlaka, kar preprečuje 

iztekanje goriva

Nova in izboljšana zasnova  
motorja z boljšim hlajenjem in  
daljšo življenjsko dobo.

Izjemno uravnotežena žaga z majhnimi 
žiroskopskimi silami za najboljšo 
okretnost in udobje pri uporabi

Nova profesionalna zasnova filtra z izboljšanim 
in robustnejšim tesnilom med filtrom in 
nosilcem filtra, ki je kos ekstremno prašnim in 
umazanim pogojem

Povečana zmogljivost žaganja  
(do 15 % v primerjavi s predhodnikom)

POVEČAJTE ZMOGLJIVOST IN OHRANITE 
UDOBNO VARNOST
Verige Husvarna X-Cut™ in meči X-Force™ so razviti posebej, zato so kot nalašč za 
verižne žage Husqvarna. Z uporabo verig X-Cut™ in mečev X-Force™ boste iz svoje 
motorne žage iztisnili največjo zmogljivost.  
Več na strani 60.

Da se boste med delom počutili kar se da varno, vam nudimo 
paleto zaščitnih oblačil, ki se odlikujejo po najnovejših rešitvah, kar 
se tiče dizajna in materiala. Od vseh naših oblačil lahko pričakujete 
raven zaščite in udobja, ki ju potrebujete za varno delo.  
Več na strani 108.

Prenesite aplikacijo 
in pridobite več 
informacij o izdelkih.



57VERIŽNE ŽAGE

ENOROČAJNE VERIŽNE ŽAGE  
ZA USPOSOBLJENE ARBORISTE
Naše enoročajne žage so majhne, lahke, okretne in zmogljive.  
Te lastnosti in lastnosti, kot so Low Vib in Air injection™, 
omogočajo neprekinjeno delo z največjo zmogljivostjo tudi  
v najtežjih pogojih.

VIŠINSKI OBREZOVALNIKI DOBRO URAVNOTE-
ŽENI STROJI ZA NAJZAHTEVNEJŠA OPRAVILA
Obžagovanje gostih dreves vas lahko sili v nenaraven delovni 
položaj, ki lahko škoduje vašemu telesu. Naši višinski obrezovalniki 
so zasnovani, da omogočajo enostavno delo in prvovrstne rezultate 
v vseh pogojih. So lahki, dobro uravnoteženi, na voljo v različnih 
dolžinah in opremljeni z motorji, ki se odlikujejo po enostavnem 
zagonu in velikih pospeških.

PROFESIONALNE VERIŽNE ŽAGE ZA GOZDARJE  
IN NEGOVALCE DREVJA
Naše profesionalne verižne žage so zasnovane tako, da lahko iz njih iztisnete največ tudi v 
najtežjih pogojih. Vse žage so izdelane iz skrbno izbranih ter izjemno kakovostnih sestavnih 
delov, zato so zelo trpežne. Uporabniku prilagojen dizajn zmanjšuje napor, kar omogoča večjo 
produktivnost dalj časa. Nekateri modeli so idealna izbira za podiranje višjih dreves, medtem  
ko so drugi primernejši za podiranje običajnih dreves in enostavno kleščenje. Ne glede na to, 
katero žago izberete, boste vedno dobili visoko zmogljivo žago z impresivno surovo močjo  
in dobrimi pospeški.

VSESTRANSKE VERIŽNE ŽAGE ZA HITRO PODIRANJE  
DREVES IN ŽAGANJE DRV
Naše vsestranske motorne žage za polprofesionalno uporabo na kmetiji ali v gozdu si res 
zaslužijo to ime. So zmogljive in zanesljive vsestranske žage, s katerimi lahko med drugim 
podirate drevesa, klestite in žagate drva. Vse žage so robustne, prikladne in enostavne  
za uporabo, poleg tega pa se odlikujejo z venomer odlično zmogljivostjo.

PODUČITE SE O VARNEM IN  
UČINKOVITEM PODIRANJU DREVES
Dobrodošli v Husqvarnini akademiji motornih žag (Husqvarna Chainsaw Academy)  
– našem spletnem viru o varnem, udobnem in učinkovitem delu z motorno žago.  
Tu boste našli od vodnikov za izbiro prave motorne žage, načrtovanje podiranja, 
izdelavo zaseka do nasvetov o kleščenju 
in prežago vanju. Dobili boste tudi nasvete 
o oblačilih, uporabnih orodjih in priboru. 
Pojdite na chainsawacademy.
husqvarna.com



58

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Močna, zelo zmogljiva in okretna motorna žaga  
s 50-kubičnim motorjem za podiranje, kleščenje in 
obrezovanje manjših in srednje velikih dreves ter 
za nego dreves. Model XP® G ima ogrevana ročaja.

50,1 cm³, 3,0 kW, dolžina meča 33-50 cm,  
5,3 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, 
X-Torq motor in sistem Low Vib.

550 XP® Mark II, 15", 967 69 08-35

550 XP® Mark II, 18", 967 69 08-38 

550 XP® G Mark II, 15", 967 69 09-35

550 XP® G Mark II, 18", 967 69 09-38  

HUSQVARNA 560 XP®
Za profesionalne gozdarje in usposobljene 
 posestnike, ki potrebujejo učinkovito in prikladno 
žago. Model XP® G ima ogrevana ročaja.

59,8 cm³, 3,5 kW, dolžina meča 33– 60 cm, 
5,9 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, 
X-Torq motor in sistem Low Vib.

560 XP®, 966 00 91-18

560 XP® G, 966 00 90 -18

HUSQVARNA 543 XP®
Za profesionalne negovalce dreves in usposobljene 
posestnike. Majhna teža in velika hitrost verige  
za učinkovito kleščenje.

43,1 cm³, 2,2 kW, dolžina meča 33-45 cm, 
4,5 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in 
sistem Low Vib.

966 77 61-35

PROFESIONALNA UPORABA
Naša paleta najzmogljivejših 
motor nih žag za profesionalne 
gozdarje in negovalce gozda. 
Modeli XP® so zasnovani samo za 
povečanje vaše zmogljivosti. Veliko 
jih je opremljenih s Husqvarninimi 
inovacijami, kot so sistem Air 
injection™, tehnologija Low Vib in 
sistem AutoTune™. Tako boste 
lahko svoj delovni dan kar najbolje 
izkoristili.

HUSQVARNA 530iP4
Robustni višinski obrezovalnik za učinkovito in 
produktivno nego dreves. Lahek in dobro 
uravnotežen, z veliko hitrostjo verige. Odporen na 
vremenske vplive.

Dolžina meča 25 -30 cm, 3,4 kg brez akumula-
torja. Dolžina 250 cm. savE™ za kar najdaljše 
delovanje.

967 88 47-10 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA T535i XP®
Lahka, zmogljiva enoročajna žaga, ki je 
zasnovana posebej za negovalce drevja. Zelo 
enostavna uporaba, velika hitrost verige in nič 
neposrednih emisij. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–35 cm, 2,4 kg brez 
akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

12", 967 89 39-12 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA T540 XP®
Enoročajna žaga, ki združuje zmogljivost in urav-
noteženost za arboriste in druge profesionalne 
uporabnike.

37,7 cm³, 1,8 kW, dolžina meča 30 -40 cm,  
3,9 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, 
X-Torq motor in sistem Low Vib.

967 28 75 -14  

HUSQVARNA T435
Žaga za nego dreves za obžagovanje. Odlična 
uravnoteženost, združena z močjo in majhno 
težo.

35,2 cm³, 1,5 kW, dolžina meča 30 -35 cm, 
3,4 kg. X-Torq motor in sistem Low Vib.

966 99 72-12 

HUSQVARNA T525 

Kompaktna in lahka enoročajna žaga z odzivnim 
motorjem, posebej zasnovana za nego dreves. 

27 cm³, 1,1 kW, dolžina meča 20–30 cm,  
2,7 kg. Air injection™, X-Torq in Low Vib.

967 63 34-11

HUSQVARNA 525PT5S
Robusten, dobro uravnotežen višinski obrezoval-
nik s teleskopsko cevjo za dolg doseg. Za najboljši 
delovni položaj se priporoča uporaba z oprtnikom 
Husqvarna Balance Flex. Glej stran 80.

25,4 cm³, 1,0 kW, dolžina meča 25–30 cm, 
dolžina 402 cm, 7,0 kg. Teleskopska cev.

967 32 96-01

VERIŽNE ŽAGE

HUSQVARNA 572 XP®
Izjemna zmogljivost z visoko rezalno sposob-
nostjo. Zasnovana s poudarkom na zanesljivosti  
in trpežnosti. Sistem AutoTune™ zagotavlja samo-
dejno prilagajanje delovanja motorja. Ogrevani 
ročaji pri različici XP® G.

70,6 cm³, 4,3 kW, dolžina meča 38–70 cm, 6,6 kg. 
Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, X-Torq 
motor in sistem Low Vib.

572 XP®, 966 73 31-18 

572 XP® G, 966 73 34-18

HUSQVARNA 535i XP®
Lahka, učinkovita žaga z zadnjim ročajem, 
idealna za pogodbene izvajalce del, tesarje in 
ostale profesionalne uporabnike. Visokoz mogljiva 
žaga brez neposrednih emisij. Nizka raven 
tresljajev. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25 -35 cm, 2,6 kg brez akumula-
torja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 69 08-38 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 562 XP® 
Za profesionalne gozdarje, negovalce dreves in 
usposobljene posestnike. Primerna za daljši meč. 
Model XP® G ima ogrevana ročaja.

59,8 cm³, 3,5 kW, dolžina meča 38-70 cm, 
6,1 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, 
X-Torq motor in sistem Low Vib.

562 XP®, 966 56 99-38

562 XP® G, 966 57 01-38

HUSQVARNA 545 Mark II
Zmogljiva in okretna motorna žaga s 50-kubičnim 
motorjem za podiranje, kleščenje in obrezovanje 
manjših in srednje velikih dreves. Kompaktna 
oblika omogoča učinkovito, zanesljivo in udobno 
delo. Model G ima ogrevana ročaja.

50,1 cm³, 2,7 kW, dolžina meča 33-50 cm,  
5,3 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, 
X-Torq motor in sistem Low Vib.

967 69 06-35

HUSQVARNA 555
Za pogodbene izvajalce del in posestnike, ki 
potrebujejo zmogljivo in varčno žago z majhnimi 
emisijami izpušnih plinov in dolgim mečem.

59,8 cm³, 3,1 kW, dolžina meča 33–50 cm,  
5,9 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, 
X-Torq motor in sistem Low Vib.

966 01 09-18 

HUSQVARNA 530iPT5
Robustni višinski obrezovalnik s teleskopsko 
cevjo za največji doseg. Lahek in zmogljiv ter 
brez neposrednih emisij. Nizka raven vibracij. 
Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25 -30 cm, 5,0 kg brez akumula-
torja. Dolžina 400 cm. Teleskopski in savE™ za 
kar najdaljše delovanje. 

967 88 48-10 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

OPOMBA Uporaba enoročajnih žag zahteva posebna znanja. Uporabljajo jih lahko le ustrezno usposobljeni negovalci dreves.
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POLPROFESIONALNA 
UPORABA
Zmogljive, a enostavne za zagon 
in uporabo. Z naprednimi rešitvami, 
s temi žagami lahko klestite, 
podirate, žagate drva in še veliko 
več. Idealne za posestnike in 
ostale redne uporabnike, ki iščejo 
zmogljivost in učinkovitost.

OBČASNA UPORABA
Te verižne žage nudijo odlično
zmogljivost žaganja, so enostavne
za zagon in opremljene z rešitvami
za udobno in prilagodljivo uporabo.
Idealne so za lažja dela, kot je
žaganje nizkega drevja in priprava
drv za kurjavo.

HUSQVARNA 460 RANCHER
Robustna vsestranska žaga za zahtevna opravila, 
kjer potrebujete daljši meč. Enostavno upravljanje 
in vrtilni navor za široko območje.

64,1 cm³, 3,2 kW, dolžina meča 38-60 cm, 6,1 kg. 
Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem 
Low Vib.

18", 965 03 12-68 

HUSQVARNA 450 II
Druga generacija žage s profesionalnimi lastnostmi 
za vsestransko uporabo. Vitko ohišje žage. Model 
450e je opremljen s sistemom Smart Start in 
napenjanjem verige brez uporabe orodja.

50,2 cm³, 2,4 kW,dolžina meča 33–50 cm, 4,9 kg. 
Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem 
Low Vib.

450 II 15", 967 18 78-35

450e, 967 15 69-75 

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Električna motorna žaga z odlično zmogljivostjo, 
okretnostjo in veliko hitrostjo verige. Napenjanje 
verige brez uporabe orodja. Model 420EL je 
opremljen s 5 m dolgim kablom.

230 V, 2000 /1800 W, dolžina meča 35–45 cm, 
4,7 kg. 

420EL, 967 20 57-16

418EL, 967 20 56-14

HUSQVARNA 120i
Lahka, prikladna žaga z Li-ionskim akumula-
torjem. Enostaven zagon, intuitivna tipkovnica in 
napenjanje verige brez uporabe orodja.

Dolžina meča 30 cm, 2,9 kg brez  akumulatorja. 
savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 09 82-01

967 09 82-02, vklj. QC80 in BLi20

HUSQVARNA 445
Za uporabnike, ki potrebujejo vsestransko 
 profesionalno žago, ki združuje zmogjivost  
in nizko porabo goriva. Različica E je na voljo  
s sistemoma Smart Start, TrioBrake™ in 
napenjanjem verige brez uporabe orodja.

45,7 cm³, 2,1 kW, dolžina meča 33-50 cm,  
4,9 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor  
in sistem Low Vib.

967 15 64-35

HUSQVARNA 440
Zelo enostaven zagon in rokovanje, vsestranska 
žaga za zahtevne uporabnike. Model 440e ima 
napenjanje verige brez uporabe orodja in je 
opremljen s sistemom Smart Start.

40,9 cm³, 1,8 kW, dolžina meča 33-45 cm,  
4,4 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor  
in sistem Low Vib.

440e, 967 78 87-35

HUSQVARNA 115iPT4
Lahek akumulatorski višinski obrezovalnik z dobro 
zmogljivostjo rezanja in ničelnimi neposrednimi 
emisijami. Majhni tresljaji. Teleskopska cev 
omogoča doseg do 4 m. Stroj se lahko razstavi  
na dva dela, zato je transport lažji.

Dolžina meča 25 cm, 4,1 kg brez akumulatorja. 
Dolžina 285 cm. Enojni oprtnik je priložen.

967 86 80-01 

967 86 80-02, vklj. QC80 in BLi10

HUSQVARNA 135 Mark II
Robustna, zmogljiva in zanesljiva žaga z enostav-
no uporabo, namenjena domačim uporabnikom. 
Enostaven zagon in rokovanje. Stranski napenjal-
nik verige. Enostavnejši zagon z manjšo silo za 
poteg zaganjalne vrvice.

38 cm³, 1,6 kW, dolžina meča 35-40 cm,  
4,7 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in 
sistem Low Vib.

967 67 58-35 

HUSQVARNA 130
Žaga za občasno podiranje dreves in pripravo drv. 
Enostaven zagon in rokovanje. Zračni filter s 
hitrim odpiranjem in samodejno povratno stop 
stikalo.

38 cm³, 1,5 kW, dolžina meča 35-45 cm,  
4,7 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in 
sistem Low Vib.

967 10 84-01 

HUSQVARNA 120 Mark II
Robustna in vsestranska žaga za domače 
uporabnike, ki je enostavna za uporabo in je 
opremljene s sistemom Low Vib. Enostavno 
vzdrževanje in manj emisij zaradi tehnologije 
X-Torq. 

38,2 cm³, 1,4 kW, dolžina meča 35-45 cm,  
4,85 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor  
in sistem Low Vib.

967 86 19-03

HUSQVARNA 330i
Za tesarje, lastnike travnatih površin vrtnarje in 
druge zahtevne uporabnike. Lahka in enostavna 
za uporabo s katerim koli akumulatorjem BLi, 
napenjanje verige brez uporabe orodja.

Dolžina meča 25 –35 cm, 2,7 kg brez akumula-
torja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 89 37-12 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

NOVO

HUSQVARNA 340i
Vsestranska žaga za uporabo preko celega leta. 
Idealna za podiranje, kleščenje, pripravo drv ali 
tesarska dela. Napenjanje verige brez uporabe 
orodja ali običajno napenjanje verige. Akumulator 
BLi30 ali BLi300 zagotavlja največjo zmogljivost. 

Dolžina meča 35-40 cm, 2,8 kg brez akumulatorja. 
savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 86 42-14 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 439
Super lahka, kompaktna, priročna žaga za delo na 
kmetiji in druga lažja dela.

35,2 cm³, 1,5 kW, dolžina meča 30–40 cm, 
3,9 kg. Air Injection™, X-Torq motor in sistem 
Low Vib.

967 15 53-14
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PRIPRAVLJENA 
MEŠANICA 

HUSQVARNA  
XP® OIL

BENCIN, RAZVIT POSEBEJ ZA HUSQVARNINE DVOTAKTNE MOTORJE

HUSQVARNA XP® POWER 2
Ni boljšega goriva za vašo verižno žago Husqvarna, kot je naš alkilatni bencin, ki je izdelan po edinstvenih 
Husqvarninih specifikacijah. Ker je mešan z natanko 2 % sintetičnega olja za dvotaktne motorje Husqvarna XP®, 
zagotavlja učinkovito zgorevanje, kar ima za posledico čistejši in hladnejši motor z minimalno količino škodljivih  
snovi v emisijah. Preprečuje tudi notranjo korozijo, omogoča enostaven zagon in zmanjša potrebo po vzdrževanju. 
Izpolnjuje zahteve VEF.
5 l, 589 22 76-10 
Dulec Power, 582 06 66-01 

VERIGE X-CUT™ IN MEČI X-FORCE™ BARS

Pri Husqvarni smo strokovnjaki, kar zadeva izdelavo verižnih žag. Zavedamo se, kako 
pomembni so gorivo, meč in veriga za celotno zmogljivost žage. Iz tega razloga jih 
obravnavamo kot podaljšane dele žage, ne dodatke. Na podlagi širokega strokovnega 
znanja smo razvili optimalno gorivo, meče in verige posebej za verižne žage 
Husqvarna. Da bi zagotovili popolno prileganje in zmogljivost, so naše verige 
X-Cut™ SP33G prve verige, ki smo jih razvili v naših proizvodnih prostorih v 
Husqvarni, in sicer ob boku z našimi motornimi žagami. S tem postopkom 
smo izpopolnili verige do take mere, da ima resničen vpliv na 
končno zmogljivost verižne žage. Prepričani smo, da se boste, 
ko jo boste vzeli v roke, strinjali z nami.

ZASNOVANO V HUSQVARNI 
ZA VAŠO HUSQVARNO
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DALJŠI ČAS DELOVANJA IN  
MANJ VZDRŽEVANJA 
Členi, materiali in postopki izdelave so 
dodelani do skrajnosti. To daje verigi X-Cut™ 
izredno ostrino. Pri tem je še pomembneje, 
da ta ostrina traja dlje časa, kar podaljšuje 
časovne intervale med posameznimi 
brušenji verige.

MANJ PRILAGODITEV IN MANJŠE  
TVEGANJE POŠKODB
Veriga X-Cut™ je tovarniško predhodno 
raztegnjena, zato jo lahko pred ponovnim 
napenjanjem uporabljate dlje časa. S tem se 
izognete nepotrebnemu napenjanju verige. 
Verjetnost poškodbe rezalnega sistema zaradi 
ohlapne verige je tako precej zmanjšana.

NIŽJI STROŠKI IN MANJ VZDRŽEVANJA 
Skrbno uravnotežena kombinacija konstrukcije, 
materialov in postopkov izdelave pomeni odlično 
dinamično vzdržljivost. Obraba rezalnega sistema 
je zmanjšana, kar pomeni manj vzdrževanja.

BOLJŠI REZULTATI, LAŽJE DELO 
Veriga X-Cut™ omogoča hitrejše žaganje  
in je pripravljena za takojšnjo uporabo.  
S tem se izboljšata vaša učinkovitost  
in rezultati dela. Enakomerno rezanje  
zmanjša potrebno rezalno silo, zato  
je vaše telo manj obremenjeno.

Večja širina meča  
za večjo vzdržljivost

Optimiziran profil za manjšo 
obrabo in daljšo življenjsko doboOptimiziran varilni vzorec  

za večjo vzdržljivost in trdnost

ZLATI ČLEN
Zavoljo intuitivno nameščenega zlatega člena 
je precej laže najti začetno točko, zato je 
brušenje verige bistveno enostavnejše.

Ojačan verižnik, ki ne  
potrebuje vzdrževanja

Optimizirana zasnova srednje plošče 
za manjšo težo in robustnejši meč  
z daljšo življenjsko dobo

MINIMALNI ZASTOJI PRI DELU IN MAKSIMALNI REZULTATI

HUSQVARNA X-CUT™
Verige SP33G so prve verige za žago, ki jih je Husqvarna razvila, zasnovala 
in izdelala v švedskem mestu Huskvarna, kjer razvijamo in preizkušamo 
naše verižne žage. Veriga Husqvarna X-Cut™ je zasnovana za povečanje 
produktivnosti, poleg tega pa omogoča tudi daljše delo brez prekinitev. 
Razlika je več kot občutna, še zlasti pri dolgotrajnem delu.

ZDRŽLJIVI, LAHKI MEČI

HUSQVARNA X-FORCE™
Meči X-Force™ so Husqvarnin odgovor na izziv, ki ga predstavlja popoln 
meč, ki je lahek, zahteva manj vzdrževanja in je hkrati dovolj zdržljiv za 
dolgotrajno delo v težkih pogojih. Meči Husqvarna X-Force™ so razviti 
skupaj z verigami Husqvarna X-Cut™, ki so optimizirane za verižne žage 
Husqvarna. Rezultat je rezalni sistem, ki poskrbi za to, da vaša verižna 
žaga deluje na povsem novi ravni, kar zagotavlja hiter in natančen rez  
z minimalnimi izgubami zaradi trenja.
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TRDI MEČI Z ZAMENLJIVO KONICO
Uporaba je priporočljiva pri dolgih mečih za razbremenitev konice meča. Obremenitev se 
prenese na visokokakovostni valjčni ležaj. Meči so prevlečeni z epoksidom za zaščito pred 
odgrninami in korozijo. Zamenljiva konica je na voljo kot nadomestni del. Na voljo za verige  
s korakom 3 / 8" ter v dolžini od 18–28".

HUSQVARNA MEČI S TRDO KONICO
Trdi meči se uporabljajo za rezanje trdih vrst lesa, gostega lubja in v zelo peščenem in 
prašnem okolju. Meči so prevlečeni z epoksidom za zaščito pred odgrninami in korozijo.  
Na voljo v dolžini od .404" ( 24–42") in 3/8" (18–28").

MEČI X-FORCE™ 
Laminirani meči X-Force™ omogočajo enostavnejše vzdrževanje in večjo produktivnost.  
V odvisnosti od modela to izvira iz značilnosti, kot so prenovljen profil, večji verižnik, izrezi  
v osrednji plošči, dodatni ležaji, podporni ščiti in odstranjevanje odprtine za mazanje.  
Na voljo v korakih 3/8" (15–20"), 3 / 8"mini (12 – 16") in .325" (13 –20").

MAJHEN MEČ CARVING
Meči Carving imajo manjši polmer konice in so primerni za rezbarjenje in druga 
natančna opravila. Na voljo v dolžinah 1/4" (10–12").

PRIBOR ZA VERIŽNE ŽAGE

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Veriga s poldletastimi rezalnimi zobmi pixel .325" 1,3 mm, ki je bila razvita in se izdeluje  
v Husqvarni. Zaščita proti povratnemu udarcu, ozek rez, majhna stopnja raztegovanja  
in višji pogonski člen. Razvita za profesionalno uporabo pri srednje velikih verižnih žagah  
do prostornine motorja 55 cm³. Originalna oprema pri modelu Husqvarna 550 XP®. 
 

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
Poldletasta veriga s korakom 3/8"mini 1,3 mm S93G je zasnovana za manjše verižne  
žage, kot sta seriji 100 in 200 ali enoročajne žage. Optimizirana geometrija in dobre rezalne 
lastnosti zagotavljajo veliko hitrost rezanja. Uravnoteženost visoke zmogljivosti in velike  
moči verižne žage omogoča gladek in natančen rez.
 

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G je poldletasta veriga s korakom .325" mini 1,1 mm, razvita posebej za povečanje rezalne 
hitrosti in učinkovitosti profesionalnih akumulatorskih verižnih žag. Veriga je energijsko učinkovita 
z optimizirano geometrijo, ki omogoča enakomerno gladek rez, odličen vbodni rez ter boljše 
rokovanje in okretnost.    

HUSQVARNA X-CUT™ C85
Visokozmogljiva, napredna veriga z dletastimi zobmi s korakom 3/8" 1,5 mm za profesional-
ne motorne žage, ki je v celoti izdelana v Husqvarni, da zagotavlja kar najboljše rezultate, ki 
jih upravičeno pričakujete od take verige. Ker je izjemno trpežna in učinkovita ter se odlikuje 
z dolgotrajno ostrino in majhno stopnjo raztegovanja, daje boljše rezultate in ne potrebuje 
veliko vzdrževanja.

LAMINIRANI MEČI Z VERIŽNIKOM
So rahlo ukrivljeni in imajo majhen radij konice, kar učinkovito zmanjšuje možnost povratnega 
udarca in zagotavlja boljši nadzor. Posebna prevleka mečev za zaščito pred odgrninami in 
korozijo. Na voljo v korakih 3 / 8"mini (10 – 16"). 

NOVO

MEČI X-PRECISION™
Meči X-Precision™ so zasnovani posebej za uporabo z verigo X-Cut™ SP21G na 
profesionalnih akumulatorskih verižnih žagah Husqvarna. Optimizirana geometrija in majhen 
premer konice zagotavljajo učinkovito žaganje z natančnim nadzorom, odličen vbodni rez in 
zmanjšano možnost povratnega udarca. Na voljo v velikosti 0,325" mini (10 – 16").
 

POIŠČITE NAJPRIMERNEJŠO VERIGO ZA VAŠO NALOGO
Husqvarna ima bogat asortiman verig za različne namene uporabe.  
Več informacij o verigah je na voljo na naši spletni strani. 
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VODIČ – MEČI IN VERIGE
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LAMINIRANI MEČI Z VERIŽNIKOM 
• • • 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
• 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 43-46 593 91 41-46
• X-Cut™ SP21G 12" / 30 cm .325" mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-51 593 91 41-51
• X-Cut™ SP21G 14" / 35 cm .325" mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-59 593 91 41-59

• • X-Cut™ S93G 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-40 585 40 42-40
• • • • • • X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 585 40 42-45
• • • • • X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 585 40 42-52
• • • • • X-Cut™ S93G 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 585 40 42-56
• • • • • • • H37 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 576 93 65-45
• • • • • • H37 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 576 93 65-52
• • • • • • H37 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 576 93 65-56

LAMINIRANI MEČI Z VERIŽNIKOM 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

TRDI MEČI Z ZAMENLJIVO KONICO
• • • • 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

TRDI MEČI
• • 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

MEČ ZA ČIŠČENJE
• H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 576 93 65 -40
• S93G 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 585 40 42-40

* Trdi meč s korakom verige .404” za 390 XP® je na nekaterih tržiščih na voljo kot dodatna oprema. Vedno preverite v navodilih za uporabo, katera rezalna oprema je primerna za vašo verižno žago. Ta vodič podaja splošne informacije.
Prosimo, preverite navodila za uporabo vaše verižne žage, ali je navedena kombinacija verige in meča odobrena za vaš model verižne žage in državo.
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Nastavki za nalivanje so zasnovani za optimalen 
in konstanten pretok, kar pospeši polnjenje. 
Mehanska blokada preprečuje iztekanje, 
funkcija avto-stop pa preprečuje razlitje goriva 
in prenapolnjenje rezervoarja.

Dva predala za 
orodje omogočata 
shranjevanje orodja, 
kot so pile, in 
rezervnih delov,  
kot so verige.

KOMBINIRANA POSODA HUSQVARNA, 5 L
Omogoča hitro polnjenje goriva brez razlitja ali kakršnih koli drugih izgub. Oba vsebnika sta zasnovana 
za doseganje optimalnega razmerja med gorivom in oljem za verigo. Integriran predal za orodje  
za nadomestne dele, ki jih potrebujete pogosteje. A-testirana v skladu z UN standardi.

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

Nastavek za gorivo, 586 11 04-01 

Nastavek za olje, 586 11 05-01 

Zimski nastavek za olje, 586 11 07-01 

KOMBINIRANA POSODA HUSQVARNA, 6 L
Kombinirana posoda z učinkovito zaščito pred 
razlitjem. Ko je rezervoar stroja poln, se pretok 
goriva samodejno zaustavi. Tako preprečite 
nepotrebno razlivanje goriva. A-testirana  
v skladu z UN standardi.

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

ORANŽNA POSODA ZA GORIVO HUSQVARNA
Posoda z učinkovito zaščito pred razlitjem. 
A-testirana v skladu z UN standardi.

6 l, 505 69 80-01 

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, 
XP® SYNTHETIC
Odlično sintetično in biološko razgradljivo olje  
za dvotaktne motorje, razvito za zahtevno 
profesionalno uporabo pri visokih obremenitvah 
in velikih hitrostih motorja. Primerno za vse naše 
stroje. Izpolnjuje zahteve standardov JASO FCD/
ISO EGD in preizkusa snežnih sani Rotax 253. 
Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 578 18 03-03

1-litrska posoda z dozatorjem, 578 03 70 -03

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, LS+
Polsintetično olje, ki proizvaja manj dima in daje 
dobro zaščito pred poškodbami motorja, ki so 
posledica teka pri prerevni ali prebogati mešanici. 
Dodatni aditivi so eni najboljših na trgu. Izpolnjuje 
zahteve standardov JASO FCD/ISO EGD in preizkusa 
snežnih sani Rotax 253. Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 578 18 03-02

1-litrska posoda z dozatorjem, 578 03 70 -02

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, HP
To olje vsebuje skrbno izbrane sestavine in je 
primerno za mešanje z manj kakovostnim gorivom. 
Izpolnjuje zahteve standardov JASO FB/ISO EGB 
in preizkusa snežnih sani Rotax 253. Izpolnjuje 
zahteve VEF.

0,1 l, 587 80 85 -01

1-litrska posoda z dozatorjem, 587 80 85 -11

MINERALNO OLJE ZA VERIGO 
HUSQVARNA
Z adhezijskim sredstvom za visoko 
zmogljive verižne žage. Zagotovljena 
nizka obraba verig in utorov. Za 
univerzalno uporabo v vseh letnih 
časih.

1 l, 579 39 60-01 

5 l, 579 39 61-01 

OLJE ZA ZRAČNI FILTER HUSQVARNA
Učinkovito zadrži vse delce v filtru, zato 
ostane motor čist in obraba se zmanjša. 

1 l, 531 00 92-48 

VEČNAMENSKA MAST HUSQVARNA
Mast z dobro zaščito pred korozijo in 
veliko odpornostjo proti obremenitvam. 
Za splošno uporabo.

225 g, 502 51 27-01 

ZASNOVANI ZA 
OPTIMIZACIJO  
VAŠE ŽAGE  
HUSQVARNA
Olja in goriva za dvotaktne motorje 
Husqvarna, ki izpolnjujejo naše 
stroge zahteve, so označena z 
VEF – Verified Engine Formula 
(preverjena formula za motorje). 
Olja in goriva VEF omogočajo mo-
torju vaše verižne žage Husqvar-
na, da razvija svoj poln potencial 
tekom celotne življenjske dobe. 
Dvotaktni motorji Husqvarna se 
lahko vrtijo tudi z 14.000 vrt./min, 
pogosto pod veliko obremenitvijo. 
Naši motorji so vzdržljivi in močni, 
a tudi lahki. Tako so olja podvržena 
posebnim zahtevam, zato je zelo 
pomembno, da izberete pravega. 

NOVO

NOVO

OLJE ZA VERIGO HUSQVARNA,
X-GUARD BIO
Vrhunsko biološko olje za verigo na 
osnovi obnovljivih surovin. 
Biorazgradljivo in nestrupeno. 
Priporočljivo kot celoletno olje za verigo 
s prvovrstnimi mazalnimi in adhezijskimi 
lastnostmi. Zelo dobre protikorozijske 
lastnosti.

1 liter, 596 45 73-01

5 litrov, 596 45 73-02

PRŠILO HUSQVARNA ACTIVE CLEAN
Pršilo Husqvarna Active Clean spray je 
brez fosfatov in biorazgradljivo. 
Učinkovito za čiščenje motornih žag, 
strojev za delo na vrtu, zračnih filtrov in 
škornjev.

0,5 litrov, 597 25 57-01
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OSTRA VERIGA JE ENAKO  
POMEMBNA KOT ZMOGLJIV MOTOR
Za varno, učinkovito in natančno delovanje vaše motorne žage je nabrušena 
veriga bistvenega pomena. Pogostost brušenja je odvisna od intenzivnosti 
uporabe. Dober pokazatelj stanja verige je izgled koščkov žagovine. 
Nabrušena veriga proizvaja fine in enake koščke, topa pa lesni prah.  
Za brušenje verige potrebujete okroglo pilo, ploščato pilo in šablono. 
Priporočamo uporabo  primeža za meč, saj se lahko tako z obema rokama 
posvetite brušenju.

OKROGLE PILE HUSQVARNA 
INTENSIVE CUT
Zasnovane za optimalno in daljšo 
življenjsko dobo. 

3 KOSI 
4,0 mm, 597 35 48-01

4,5 mm, 597 35 55-01

4,8 mm, 597 35 58-01

5,2 mm, 597 35 59-01

5,5 mm, 597 35 61-01

12 KOSOV 
4,0 mm, 597 35 48-02

4,8 mm, 597 35 58-02

5,2 mm, 597 35 59-02

5,5 mm, 597 35 61-02

PLOŠČATE PILE
Kakovostne pile, ki zagotavljajo 
pravilno geometrijo rezilnega zoba.

Ploščate pile 6" 1 kos 505 69 81– 60

Ploščate pile 8" 1 kos 505 69 81-80

KOMPLETI PIL
Komplet pil z ročajem za pilo, kombinirano 
šablono ali šablono za brušenje rezilnih  
zob in šablono za brušenje globinskih zob,  
dvema okroglima pilama in ploščato pilo.

H00, 580 68 75-01 

X-Cut™ SP21G, 590 00 46-01 

X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01 

H30, 505 69 81-27 

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

X-Cut™ S93G, 587 80 67-01 

H36, 505 69 81-38 

H37, 579 65 36-01 

X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85-01 

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

H64(S), 505 69 81-92 

ŠABLONE ZA BRUŠENJE REZILNIH ZOB
Posebne šablone za brušenje, ki zagotavljajo 
pravilen kot brušenja. Uporabljajte jih skupaj  
z okroglimi pilami.

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

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

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

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

H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81-15 

KOMBINIRANE ŠABLONE
Naše kombinirane šablone za brušenje rezilnih in 
globinskih zob verige z enim orodjem. Uporabljajo 
se v kombinaciji z okroglo in ploščato pilo.

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

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

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

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

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

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

X-Cut™ C83 / C85 3/8" Chisel,  
586 93 86-01 

H42 / H46 / H47(S) / H48(S) 
3/8" Chisel, 505 24 35-01 

H49 / H51 / H54 / H58 3/8"  
Semi-chisel, 575 99 15-01 

ROČAJ ZA PILO
Patentirani sistem za pritrditev pile. Primeren  
je za vse naše pile. Vodili s kotom 25° in 30° 
zagotavljata pravilen kot brušenja.

Ročaj za pilo Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78-01

Ročaj za ploščate pile, 505 69 78-10

PRIMEŽ ZA MEČ
Za fiksiranje motorne žage v varen položaj med 
brušenjem. Iz kovanega jekla.

505 66 52-56 

ŠABLONE ZA BRUŠENJE GLOBINSKIH ZOB
Posebne šablone za brušenje, ki zagotavljajo 
pravilen kot brušenja. Uporabljajte jih skupaj  
s ploščatimi pilami.

.325", 505 69 81-00

3 / 8", 505 69 81-01

.404", 505 69 81-02

3/8"mini / 3/8"mini PIXEL, 505 69 81-03

TEHNIČNI PODATKI – REZALNA OPREMA

TIP MODEL VERIGE KOMPLETI PIL
KOMBINIRANE 
ŠABLONE

ŠABLONE ZA BRUŠENJE 
REZILNIH ZOB

ŠABLONA ZA BRUŠENJE 
GLOBINSKIH ZOB

OKROGLA PILA (MM)

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

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

0,325" Pixel SP33G 586 93 34-01 586 93 84-01 — — 4,8

0,325" Pixel H30 505 69 81-27 50569 81-08 — — 4,8

0,325" H25, H22, H21, H23 505 69 81-25 505 69 81-09 505 69 81-10 505 69 81-00 4,8

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

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

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

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

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

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

3/8" H54 (semi-chisel) — 575 99 15-01 — — 5,5

0,404" H64, H64S 505 69 81-92 — 505 69 81-15 505 69 81-02 5,5
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PRINESITE SAMO 
NAJOSNOVNEJŠE

Ko cele dneve preživljate v gozdu, želite imeti pri sebi vso potrebno 
opremo. Želite, da je ta lahko dostopna in omogoča učinkovito in udobno 
delo. Motorna žaga Husqvarna je seveda lahko odličen začetek. Ko tej 
dodate pravo profesionalno orodje, ki je na dosegu roke, boste delo 
opravili laže, varneje in hitreje.

PAS ZA ORODJE FLEXI –  
KOMPLET ZA NOŠENJE
Prilagodljiv in ergonomski pas za orodje z odlično 
porazdelitvijo teže in nastavljivo zaponko, ki se 
sprosti z eno roko, razvit posebej za delo v gozdu. 
Intuitiven in izjemno prilagodljiv z enostavno 
pritrdljivimi nosilci, žepi in oprtnikom. 

Pas za orodje FLEXI. Oprtnik. Torbica za pribor. Nosilec za pile  
in kombinirano orodje. Univerzalna torbica. Nosilna kljuka.  
Žep za kline.

593 83 72-03 

PAS ZA ORODJE FLEXI –  
KOMPLET ZA KLINE
Prilagodljiv in ergonomski pas za orodje z odlično 
porazdelitvijo teže in nastavljivo zaponko, ki se 
sprosti z eno roko, razvit posebej za delo v gozdu. 
Intuitiven in izjemno prilagodljiv z enostavno 
pritrdljivimi nosilci, žepi in oprtnikom. 

Pas za orodje FLEXI. Oprtnik. Žep za kline. Nosilec za pile in 
kombinirano orodje. Univerzalna torbica. Univerzalni nosilec  
za orodje. Kombinirani tok z žepom za kline.

593 83 72-02 

PAS ZA ORODJE FLEXI – 
KOMBINIRANI KOMPLET
Prilagodljiv in ergonomski pas za orodje z odlično 
porazdelitvijo teže in nastavljivo zaponko, ki se 
sprosti z eno roko, razvit posebej za delo v gozdu. 
Intuitiven in izjemno prilagodljiv z enostavno 
pritrdljivimi nosilci, žepi in oprtnikom. 

Pas za orodje FLEXI. Oprtnik. Kombinirani tok z žepom za kline. 
Nosilec za pile in kombinirano orodje. Univerzalna torbica. 
Univerzalni nosilec za orodje. Kombinirani tok.

593 83 72-01 
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1. PAS ZA ORODJE FLEXI
Prilagodljiv in ergonomski pas za orodje z odlično 
porazdelitvijo teže in nastavljivo zaponko, ki se 
sprosti z eno roko.

593 83 74-01 

2. OPRTNIK ZA PAS ZA ORODJE FLEXI
Ergonomska zasnova s prsnim paščkom za 
enakomerno porazdelitev teže na ramenih.

593 83 76-01 

3. KOMBINIRANI TOK
Kombinirani tok za klešče za dviganje ali kavelj  
za dviganje in ušesca za gozdarski meter.

593 83 83-01 

4. KOMBINIRANI TOK Z ŽEPOM ZA KLINE
Kombinirani tok za klešče za dviganje ali kavelj  
za dviganje in žep za kline. 

593 83 83-02 

5. ŽEP ZA KLINE
Žep za več klinov s posameznimi predelki  
za shranjevanje klinov.

593 83 88-01 

6. UNIVERZALNA TORBICA
Univerzalna torbica za komplet za prvo pomoč, 
energijsko ploščico in druge manjše predmete.

593 83 92-01 

7. NOSILEC ZA GOZDARSKI METER
Nosilec za varno shranjevanje gozdarskega 
metra.

593 83 91-01 

8. NOSILEC ZA PILE IN KOMBINIRANO ORODJE
Nosilec za okroglo pilo in ploščato pilo ter 
kombinirano orodje. Nosilec učinkovito preprečuje 
poškodovanje ali izgubo orodja.

593 83 94-01 

9. NOSILEC ZA RAZPRŠILNO DOZO
Tok za varno shranjevanje razpršilne doze.

593 83 95-01 

10. NOSILNA KLJUKA
Večnamenska kljuka za nošenje različnega 
orodja, posode za vodo ali druge opreme.

593 83 96-01 

11. UNIVERZALNI NOSILEC ZA ORODJE
Večnamenski nosilec za nošenje orodja, kot  
so sekira, naganjalni vzvod itd.

593 83 97-01 

12. TOK ZA NAGANJALNI VZVOD
Tok za naganjalni vzvod našega navadnega pasu 
za orodje se lahko uporabi tudi za pas za orodje 
FLEXI.

505 69 32-92 

13. TOK ZA GOZDARSKO PREMERKO
Tok za premerko našega navadnega pasu za 
orodje se lahko uporabi tudi za pas za orodje 
FLEXI.

505 69 32-04 

14. TORBICA ZA PRIBOR
Dodatna torbica, primerna za shranjevanje 
gasilnega aparata, plastenke za vodo, dodatnega 
oblačila, itd.

596 25 29-01

PRIBOR IN OPREMA TOOL BELT FLEXI

DRŽALO ZA KREDO S KOLUTOM
Držalo za kredo z vzmetenim 
kovinskim kolutom. Držalo za krede 
debeline 12 mm. Robustna zasnova s 
kovinskim kolutom, ki se lahko pritrdi 
na pas za orodje ali oprtnik.

593 83 98-01  

Grafitne krede, 12 kosov 
593 97 55-01

GOZDARSKI METER
Enostavna uporaba, majhna teža in prilagojena 
oblika za  merjenje hlodov in debel. Nastavljiv  
brez uporabe orodja. Z oznakami na obeh straneh. 
Robusten z aluminijastim zgornjim delom. 

15 m s kavljem, 586 99 75-01

20 m s kavljem, 586 99 75-02

15 m s kavljem za les, 586 99 75-03

15 m / 50’ s kavljem, 586 99 76-01

20 m / 66’ s kavljem, 586 99 76-02

GLAVNI NOSILEC ORODJA
Z velikim žepom za shranjevanje pribora za 
prvo pomoč, nadomestne verige in izvijača za 
uplinjač. Tok za pilo, šablono za brušenje, 
kombinirani ključ in gozdarski meter.

505 69 05-10

PAS ZA ORODJE
Kompleten pas za orodje z dvema tokoma, 
kavljem za dviganje, gozdarskimi kleščami, 
zadnjim nosilcem za orodje in 15 -metrskim 
gozdarskim metrom. Pas je zelo širok,  
zato nudi hrbtu boljšo oporo.

505 69 90 -15

Kombiniran tok iz polietilena nizke gostote,  
505 69 16-06 

Kombiniran tok iz usnja,  
505 69 16-05

Kombiniran tok z žepom za klin,  
579 21 71-01

Tok za meter,  
505 69 75-00
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HUSQVARNA H900
Majhna sekira za rekreativno uporabo  
in delo na vrtu.

34 cm, 580 76 10-01 

HUSQVARNA A1400 
Univerzalna sekira, idealna za cepljenje 
smolnatega lesa.

60 cm, 580 76 11-01 

HUSQVARNA A2400 
Zmogljiva univerzalna sekira za različne 
namene uporabe.

70 cm, 580 76 12-01 

HUSQVARNA S1600 
Sekira za cepljenje hlodov in kosov lesa.

60 cm, 580 76 13-01 

HUSQVARNA S2800 
Zmogljiva sekira za cepljenje velikih hlodov.

70 cm, 580 76 14-01

SEKIRE Z LESENIM ROČAJEM
Serija visokokakovostnih kovanih sekir z 
ročajem iz jesenovine. Del ročaja je 
pobarvan oranžno za boljšo vidnost.

Majhna sekira, 36 cm, 0,6 kg,  
597 62 77-01

Univerzalna sekira, 70 cm, 1,25 kg.  
597 62 90-01

Sekira za cepljenje, 80 cm, 2,5 kg. 
597 62 94-01

NOVO

1. KLEŠČE ZA DVIGANJE / GOZDARSKE KLEŠČE
Ostrejši kavlji z brušenimi robovi kavljev. Izdelane so 
iz posebnega kaljenega jekla z obdelano površino, 
zato so bolj robustne in odporne proti rji. 

30 cm, 574 38 76-01

20 cm, 574 38 75 -0

2. KAVELJ ZA DVIGANJE
Razširjen kavelj za boljši oprijem. Izdelan je iz 
posebnega kaljenega jekla z obdelano površino, zato 
je bolj robusten in odporen proti rji.
574 38 74-01 

3. GOZDARSKI CEPIN
Cepin s kratkim ročajem za premikanje hlodov. 
Polirana kovinska glava z ukrivljeno konico. Del 
lesenega ročaja je pobarvan oranžno za boljšo 
vidnost.

38 cm. 579 69 28-01 

80 cm. 579 69 28-02 

4. JERMEN ZA MOTORNO ŽAGO, ARBORIST
Uporablja se v kombinaciji s kavljem za motorno 
žago za pritrditev motorne žage na pas. Elastičen. 
Dolžina 0,5 m v običajnem in 1,25 m v popolnoma 
raztegnjenem stanju.

577 43 80-01 

5. KAVELJ ZA MOTORNO ŽAGO, ARBORIST
Za enostavno pritrditev motorne žage na pas. 

Optimiziran za model T540 XP®  
in T535i XP®, 580 80 03-01

6. UHO ZA MOTORNO ŽAGO, ARBORIST
Za arboriste, ki uporabljajo običajne motorne žage. 
Omogoča varno pritrditev motorne žage na jermen za 
motorno žago. Opremljeno je s sistemom za sprostitev 
ob preobremenitvi.
578 07 71-01  

7. VRV, ARBORIST
Izdelana iz vlakna Dyneema®, ki se odlikuje po veliki 
trdnosti in majhnem raztezku. Uretanska prevleka za 
odpornost proti abraziji in enostavno izdelavo vozlov 
ter metanje brez zapletanja. Oranžna barva 
zagotavlja boljšo vidnost.

55 m, 596 93 59-11

8. UTEŽI ZA VRV, ARBORIST
Visokokakovostne uteži iz zelo trpežnega vlakna 
Cordura®. Enostavna in varna pritrditev na vrv. 
Oranžna barva zagotavlja boljšo vidnost.

397 g, 596 93 58-11

340 g, 596 93 58-12

283 g, 596 93 58-13

226 g, 596 93 58-14

9. ŠKATLA ZA VRV, ARBORIST
Zložljiva 16-colska škatla, idealna za ohranjanje vrvi 
čiste in brez vozlov pri metanju v krošnjo. 

596 93 60-11

10. KARABIN, ARBORIST
Izdelan iz vroče kovanega aluminija 707 za veliko 
trdnost in majhno težo. Trojni sistem zaklepanja 
preprečuje nenamerno odpiranje. Poseben nos 
omejujte zatikanje vrvi in oblačila.

D-oblika, 596 93 62-12

Ovalni, 596 93 62-11 

HMS/Hruškasta oblika, 596 93 62-13

11. 28-LITRSKA TORBA ZA VRV, ARBORIST
Lahko shrani do 80 m vrvi debeline 12 mm. Elastičen 
zgornji del za ohranjanje vrvi čiste in suhe. Zunanji 
paščki za zunanje shranjevanje opreme. Prešita 
zgornja ročaja za večje udobje.

596 93 63-11

GOZDARSKA SEKIRA
Za podiranje manjših dreves in 
kleščenje debel. Visokokakovostno, 
ročno kovano švedsko jeklo.

65 cm, 576 92 62-01 
Nadomestni ročaj, 576 92 62-02

SEKIRA ZA PROSTI ČAS
Majhna sekira za pohodništvo in kampiranje. 
Visokokakovostno, ročno kovano švedsko 
jeklo. 

37,5 cm, 576 92 63-01 
Nadomestni ročaj, 576 92 63-02

TESARSKA SEKIRA
Za uporabo v tesarstvu. Z vdolbino na rezilu. 
Visokokakovostno, ročno kovano švedsko 
jeklo.

50 cm, 576 92 65 -01 
Nadomestni ročaj, 576 92 68-02

HOBI SEKIRA
Za sekanje drv in delo na vrtu. 
Visokokakovostno, ročno kovano švedsko 
jeklo. 

37,5 cm, 576 92 64-01

SEKIRA ZA ZASEKOVANJE
Za cepljenje hlodov in velikih kosov lesa. 
Visokokakovostno, ročno kovano švedsko 
jeklo.

80 cm, 576 92 66-01 
Nadomestni ročaj, 576 92 66-02 

SEKIRA ZA CEPLJENJE
Za cepljenje tršega lesa in pripravo drv. 
Visokokakovostno, ročno kovano švedsko 
jeklo.

75 cm, 576 92 67-01

MALA SEKIRA ZA CEPLJENJE
Za pripravo drv. Visokokakovostno, ročno 
kovano švedsko jeklo.

50 cm, 576 92 68-01 
Nadomestni ročaj, 576 92 68-02
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1. MAČETA
Z rezilom iz posebnega kaljenega jekla in 
ročajem iz hikorijevega lesa. Za čiščenje 
grmovja in obsekavanje.

60 cm, 575 57 22-01 

2. OMIČNO MERILO
S prostorninsko tabelo in centimetrskimi 
oznakami na obeh straneh.

36 cm, 505 69 47-30

46 cm, 505 69 47-46

Tok, 505 69 32-04

3. ČISTILNA SEKIRA
Z ročajem iz hikorijevega lesa in rezilom,  
ki ga je mogoče zamenjati.

579 00 06-01

Nadomestno rezilo, 579 00 40 -01

4. LOPATICA ZA ODSTRANJEVANJE LUBJA
Dolžina 115 cm, širina rezila 12 cm.

575 57 23-01

Nadomestno rezilo, 575 57 23-02

5. ŽAGA ZA KLEŠČENJE
Ukrivljeno rezilo s kavljem na konici in nožem  
za lubje, ki preprečuje cepljenje.

33,3 cm z rezilom za lubje, 505 69 45– 66

Nadomestno rezilo, 505 69 45 -77

33,3 cm, 505 69 45 -76

Nadomestno rezilo, 505 69 45 -87

6.  TELESKOPSKI ROČAJ ZA ŽAGO  
ZA KLEŠČENJE

Dolžina od 2,5 –5 metrov. Enostavno  
nastavljiva dolžina

502 42 73-01 

7. ZLOŽLJIVA ŽAGA ZA KLEŠČENJE 200 FO
Zložljiva žaga z 200 mm dolgim rezilom  
za različne namene uporabe.

967 23 64-01 

8. ŽAGA ZA KLEŠČENJE 300 ST
Žaga z 300 mm dolgim rezilom za žaganje 
svežega in suhega lesa. S tokom.

967 23 65-01 

9. UKRIVLJENA ŽAGA ZA KLEŠČENJE 300 CU
Ukrivljena žaga z 300 mm za zahtevno  
kleščenje. S tokom.

967 23 66-01 

PASOVI
PVC, 505 69 00 -00

Usnje, 505 69 00 -01

TRAK ZA OZNAČEVANJE
100 % biološko razgradljiva viskoza,  
širine 20 mm in dolžine pribl. 75 m.

Oranžen, 574 28 77-00

Rdeč, 574 28 77-01

Moder, 574 28 77-02

Rumen, 574 28 77-03

PRIBOR ZA PRVO MOČ
Vsebuje povoj za prvo pomoč, 9 obližev  
različnih velikosti, 2 sterilna zloženca,  
1 ogledalo in 1 bombažno paličico. 

504 09 53-01

1. KLIN ZA PODIRANJE
Iz ABS plastike, ki je odporna proti udarcem. 
Pripomoček za podiranje.

14 cm, 505 69 47-02

20 cm, 505 69 47-03

25 cm, 505 69 47-04

2. KLIN ZA PODIRANJE
iz aluminija. Pripomoček za podiranje.  
Možno ga je brusiti.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01

1 000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

3. KLIN ZA CEPLJENJE
Ukrivljen klin za cepljenje hlodov.  
Za uporabo z macolo ali udarno sekiro.

577 25 92-01 

4. KLIN ZA CEPLJENJE
Iz visoko kakovostnega jekla.

578 45 68-01 

5. NAGANJALNI VZVOD
Kombinirani naganjalni in lomilni vzvod.  
Posebno oblikovana peta zmanjšuje vibracije  
pri zabijanju klina.

47 cm, 577 40 28-01 

6. NOŽNI NAGANJALNI VZVOD, VIKTOR
Zložljiv naganjalni vzvod, ki ga lahko nosite  
v toku za pasom.

46 cm, 504 98 16-92

Tok, 505 69 32-92

7.  NAGANJALNI VZVOD Z OBRAČALNIM 
KAVLJEM

Kovan, s plastičnim ročajem, zatično peto  
in obračalnim kavljem

80 cm, 586 89 69-01 

8. DOLG NAGANJALNI VZVOD
Kovani spodnji deli zagotavljajo večjo trdnost. 
Zobje na prednji strani za boljši oprijem. Dolg 
ročaj omogoča oprijem z obema rokama.

130 cm, 574 38 72-01

Obračalni kavelj, 574 38 73-01

GOZDARSKA TORBA
Vodoodbojen material, ki se enostavno čisti,  
mali notranji žepi in mehka zgornja ročaja. 
Odstranljivi naramnici in posebne vreče so 
priložene.

70 l, 593 25 83-01 

GOZDARSKA TORBA S KOLEŠČKI
Robustna torba z lahko dostopno zadrgo 
u-oblike in gumijastimi koleščki. Zavoljo trdega 
dna in stranic lahko stoji pokonci brez opore. 
Dve posebni vreči sta priloženi.

90 l, 593 25 81-01

BRAČALNI JERMEN
Za spuščanje /obračanje zagozdenih debel  
in nošenje posod.

505 69 80-20

TORBA ZA ŽAGO
Izdelana iz recikliranih PET plastenk. Posebni 
žepi za pile. Žep z zapenjanjem na zunanju 
strani. Primerna za vse naše žage.

48 l, 597 41 83-01

NAHRBTNIK
Trpežen nahrbtnik za vsako vreme. Iz materiala, 
ki se enostavno čisti, in ohrani notranjost suho. 
Posebno tesnilno zapiralo in predelki za prenosnik, 
termo steklenice in steklenico za vodo.

30 l, 593 25 82-01
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Čiščenje podrasti in košnja trave sta lahko naporni in dolgotrajni opravili, ki zahtevata zdržljivost 
tako od stroja kot tudi uporabnika. Iz tega razloga naše motorne kose, kose na nitko in žage  
za čiščenje združujejo moč, zdržljivost in majhno težo. Zasnovane so za enostavno uporabo  
in za doseganje rezultatov, na katere ste lahko ponosni. Da delo poteka na najbolj udoben  
način, Husqvarnini oprtniki optimalno porazdelijo obremenitev med rameni, prsnim košem  
in hrbtenico. Za največje udobje pri dolgotrajnem delu.

GOZDARSKI OBREZOVALNIKI / MOTORNE KOSE / KOSE NA NITKO / KOMBINIRANE KOSE

ZA UČINKOVITO 
DELO IN 
LEPO POKOŠENE 
POVRŠINE
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KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

ROBUSTNA ZASNOVA
Naša paleta strojev za komercialono rabo obsega zmogljive in 
trpežne kose na nitko, motorne kose in gozdarske obrezovalnike, 
ki so namenjeni za večletno zahtevno uporabo. 

VEČNAMENSKOST
Deljiva gred omogoča lažjo zamenjavo rezalnih orodij.  
Daje tudi večjo prožnost pri delu. Transport in shranjevanje 
nista nikoli problem.

LAHKI IN ZMOGLJIVI
Lahka, a robustna zasnova ter zmogljivi in učinkoviti motorji 
zagotavljajo strojem veliko razmerje med močjo in težo.

GOZDARSKI OBREZOVALNIKI / MOTORNE KOSE / KOSE NA NITKO / KOMBINIRANE KOSE

UČINKOVITOST,  
KO JO NAJBOLJ POTREBUJETE
Ne glede na to, ali uporabljate bencinski ali akumulatorski stroj, 
boste vedno lahko začutili izjemno moč, s katero boste zlahka 
kos vsaki nalogi.

MINIMALNE VIBRACIJE
Večina bencinskih motorjev je opremljenih z zelo učinkovitimi 
protivibracijskimi dušilnimi elementi, ki absorbirajo vibracije, 
medtem ko akumulatorski stroji povzročajo bistveno manj 
vibracij, zato si vaše roke in dlani lahko oddahnejo.

ENOSTAVEN ZAGON, ENOSTAVNO DELO
Hiter in enostaven zagon je ključnega pomena tako pri 
bencinskih kot tudi akumulatorskih strojih, zato smo razvili 
tehnologijo, ki to omogoča. Vse, kar je treba, je pritisk na gumb 
ali poteg zaganjalne vrvice.
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Ročaj je zaščiten pred tresljaji in nastavljiv, 
kar zagotavlja udobno uporabo

S pomočjo funkcije Tap-n-Go se nit s pritiskom 
glave ob tla samodejno podaljša, kar olajša košnjo

Akumulatorski stroji so pravi Husqvarnini stroji – robustni, zanesljivi in ergonomsko oblikovani. 
Moč, navor in čas delovanja akumulatorja so prilagojeni za profesionalne potrebe. Stroški 
obratovanja so zelo nizki, pri čemer lahko akumulator polnite znova in znova in znova.

Kombiniran ščitnik se lahko uporablja tako s kosilno glavo 
kot tudi z rezilom za travo, tako lahko hitro menjavate med 
različnimi opravili

Zagotavlja več prostora pri delu na pobočjih,  
zato je košnja učinkovitejša

Dobro uravnotežena zasnova  
za enostavno in udobno delo

Nastavljiv ročaj  
za optimalno udobje

OPTIMIZIRANA REZALNA OPREMA  
ZA OPTIMALNE REZULTATE
Košnja trave in čiščenje podrasti postaneta lažja ob uporabi prave 
kombinacije rezalne opreme in stroja Husqvarna. Husqvarna nudi široko 
paleto preizkušenih nitk, rezil in nožev za travo, ki zagotavljajo prvovrstno 
kakovost in so optimizirani za vsak stroj posebej. Za več informacij 
preberite strani 81 –83 ali se obrnite na vašega prodajalca Husqvarna.  
Več na spletni strani husqvarna.si

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.



73GOZDARSKI OBREZOVALNIKI / MOTORNE KOSE / KOSE NA NITKO

NAJENOSTAVNEJŠI 
ZAGON
Serija kos na nitko in motornih kos 
Husqvarna 500 je opremljena z 
intuitivnimi elementi za upravljanje, 
črpalko goriva in čokom. Sistem 
Smart Start zmanjša silo, potrebno za 
poteg zaganjalne vrvice, stop stikalo  
pa se samodejno vrne v položaj “ON”. 
Tako poteka zagon povsem brezskrbno. 

KOSE NA NITKO ZA LEPŠI KONČNI VIDEZ
Naše zmogljive in zanesljive kose na nitko so popolna izbira, ko je treba robovom 
trate dati končni videz ter pokositi travo na težko dostopnih mestih. Vse kose so 
enostavne za uporabo in omogočajo delo skoraj brez napora.

MOTORNA KOSA ZAHTEVNO ČIŠČENJE  
OPRAVLJENO Z LAHKOTO 
Zmogljiva, neverjetno lahka, izjemno trpežna, a enostavna in udobna za uporabo. 
To so na kratko lastnosti naših motornih kos. Vse kose so zasnovane za dolgotrajno 
delo. ki vključuje čiščenje visoke in debele trave, gostega grmičevja ter celo 
manjših dreves.

GOZDARSKI OBREZOVALNIK MARLJIVI SODELAVCI
Naši gozdarski obrezovalniki delujejo natančno v res zahtevnih pogojih.  
Vsi obrezovalniki so robustni in enostavni za uporabo ter nudijo veliko moč  
v vsakem trenutku. Kratka in kompaktna cev s kotnim gonilom pod kotom  
24 stopinj olajša podiranje nizkih dreves v smer v gosto poraščenem gozdu.

Intuitivna tipkovnica omogoča enostavno 
upravljanje akumulatorskih kos

Li-ionski akumulator zagotavlja dolgotrajno 
moč in vrhunsko zmogljivost

Zmogljiv motor z enostavnim 
zagonom omogoča izjemno 
produktivnost

Komercialni zračni  
filter za dolgotrajno  
in brezskrbno delo
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HUSQVARNA 555FX
Naši največji in najmočnejši modeli združujejo 
veliko moč in majhno porabo goriva za pro-
fesionalno čiščenje gozdov, 

53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. X-Torq motor, sistem 
Smart Start in oprtnik Balance XT™.

966 62 91-01

HUSQVARNA 535FBX
Za profesionalno ali občasno čiščenje gozda. 
Nahrbtni model s posebnim obešenjem cevi za 
manjšo obremenitev hrbtenice, ramen in rok.

34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg, .325", X-Torq motor, 
sistem Low Vib, samodejno povratno stop stikalo, 
snemljiva cev in prilagodljivo obešenje žage.

966 06 32-01

PROFESIONALNA UPORABA
Gozdarski obrezovalniki in 
motorne kose za dolgotrajno  
in zahtevno delo. Zadovoljujejo 
zahteve profesionalnih nego valcev 
gozdov, travnatih površin in vrtov. 
Pri Husqvarni je cilj zasnove vedno 
optimizacija zmogljivosti stroja.

HUSQVARNA 555RXT
Visoko zmogljiva motorna kosa z dolgo gredjo  
in pod kotom 35° nagnjenim kotnim rezilom za 
širše zamahe.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq motor, sistem 
Low Vib, oprtnik Balance XT™, nastavljiv ročaj  
in visok steber ročaja.

966 62 90-01 

HUSQVARNA 545RXT 
Ta profesionalna motorna kosa združuje visoko 
zmogljivost z odlično okretnostjo. Odlikuje se  
po oprtniku Balance XT™, sistemu AutoTune™  
in enostavnem zagonu.

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,6 kg. X-Torq motor, sistem 
Low Vib, oprtnik Balance XT™, nastavljiv ročaj, 
visok steber ročaja in kombinirani ščitnik.

967 17 67-01

HUSQVARNA 553RBX / 543RBX 
Visoko zmogljive motorne kose za zahtevno 
uporabo. Velika moč in praktično oblikovan 
oprtnik.

50,6 /40,1 cm³, 2,3 /1,5 kW, 12,1 /11,9 kg. 
X-Torq motor, prosta zagonska naprava in 
 kombinirani ščitnik.

553RBX, 966 78 02-01

543RBX, 967 19 62-01

HUSQVARNA 535RXT / 535RX
Visoko zmogljiva motorna kosa za komercialno 
uporabo. Močna in okretna.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,7 / 6,1 kg . X-Torq motor, 
sistem Low Vib, oprtnik Balance X™/ Balance 35, 
nastavljiv ročaj, visok steber ročaja in kombinirani 
ščitnik.

535RXT, 966 62 89-01 

535RX, 966 62 88-01

NOVO

HUSQVARNA 525RX
Zmogljivo delovanje brez napora. Nadvse 
učinkovita in z minimalno obremenitvijo telesa.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,9 kg. Sistem Low Vib, prosta 
zagonska naprava, oprtnik Balance 35, nastavljiv 
ročaj, visok steber ročaja in kombinirani ščitnik.

966 77 68-01

HUSQVARNA 535RJ
Ta motorna kosa za zahtevno komercialno 
uproabo z J-ročajem v vsestranskem razredu  
z motorjem prostornine 35 ccm nudi visoko 
zmogljivost in trpežnost.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,0 kg. X-Torq motor, običajni 
enojni oprtnik, kombinirani ščitnik in J-ročaj.

966 62 87-01

HUSQVARNA 520iRX
Visoko zmogljiva motorna kosa z dobro 
ergonomijo in dvosmernim vrtenjem kosilne 
glave. Z rezilom za travo za košnjo gostejše trave. 
Odporen na vremenske vplive. 

3,8 kg brez akumulatorja, premer košnje 40 cm. 
savE™ za kar najdaljše delovanje. Visok ročaj, 
kosilna glava T25B, rezilo za travo s 3 zobmi in 
oprtnik Balance 35 B. 

967 91 62-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iLX
Visoko zmogljiva motorna kosa z dobro 
ergonomijo in dvosmernim vrtenjem kosilne 
glave. Rezilo za travo na voljo kot dodatna 
oprema. Odporen na vremenske vplive.

3,0 kg brez akumulatorja, premer košnje 40 cm. 
Nastavljiv ročaj in savE™ za kar najdaljše 
delovanje. 

967 91 61-11 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 535iRXT
Robustna, visoko zmogljiva akumulatorska 
motorna kosa. Lahka in dobro uravnotežena s 
protivibracijskimi elementi. Kosilna glava 
ErgoFeed™ doda nitko z enostavnim pritiskom na 
gumb na desnem ročaju Vodoodporna (IPX4) in 
opremljena z Bluetooth®-om.

4,9 kg brez akumulatorja, premer košnje 45 cm. 
Oprtnik Balance XB, prilagodljiv ročaj in 
3-hitrostni način za kar najdaljše delovanje.

967 85 06-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 530iPX
Za profesionalno ali polprofesionalno čiščenje in 
kleščenje. Visoka zmogljivost in majhna teža, zelo 
nizki stroški obratovanja. Za čiščenje uporabljajte 
oprtnik. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25-30 cm, 3,1 kg brez 
akumulatorja. Hitrost verige 20 m /s. Dolžina  
180 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 88 57 -02, z oprtnikom 

Brez akumulatorja in polnilne postaje. 
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POLPROFESIONALNA 
UPORABA
Motorne kose in kose na nitko za 
komercialne uporabnike in domače 
uporabnike, ki potrebujejo stroje, 
namenjene komercialni uporabi. 
Združujejo visoko zmogljivost  
z dobro uravnoteženostjo in 
enostavno uporabo, kar je rezultat 
premišljene zasnove od Husqvarne.

OBČASNA UPORABA
Lahke motorne kose za občasno 
uporabo, ki so idealne za domače 
uporabnike. Sistem Smart Start, 
črpalka za gorivo in vedno vkloplje-
no samodejno povratno stop stikalo 
zagotavljajo nemoten zagon. 
Stroji Husqvarna se odlikujejo po 
inteligentnih in uporabnih rešitvah.

HUSQVARNA 315iC
Popolno uravnotežena kosa na nitko za zahtevne 
uporabnike. Visoko zmogljiva, a zaradi Li-ionske 
tehnologije tiha. Obročast ročaj in ukrivljena gred.

3,1 kg brez akumulatorja, premer košnje 33 cm. 
savE™ za kar najdaljše delovanje in nastavljiv 
ročaj.

967 91 59-11 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 115iL
Lahka, prikladna kosa na nitko z enostavnim 
zagonom za domačo uporabo. Deluje tiho. Odlična 
za košnjo robov travnatih površin.

3,4 kg brez akumulatorja, premer košnje 33 cm. 
savE™ za kar najdaljše delovanje, teleskopka gred 
in nastavljiv ročaj.

967 09 88-01 

967 09 88-02, vklj. QC80 in BLi10 

HUSQVARNA 129C
Lahka kosa na nitko z ukrivljeno gredjo, ki je 
idealna za domače uporabnike. Enostaven zagon. 
Opremljena z kosilno glavo Tap-n-Go. 

27,6  cm³, 0,85 kW, 4,5 kg. Sistem Smart Start  
in samodejno povratno stop stikalo.

129C, 967 19 32-01 

HUSQVARNA 325R
Trpežna motorna kosa z odlično zmogljivostjo 
rezanja za košnjo trave in podrastja. Votla 
pogonska gred, intuitivni vmesnik in udoben, 
robusten ročaj. 

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,5 kg, kosilna glava T35 Tap-
n-Go™, kombinirani ščitnik in samodejno povratno 
stop stikalo.

967 90 84-01 

HUSQVARNA 129R
Motorna kosa z enostavnim zagonom, ki je nalašč 
za domače uporabnike. Intuitivni elementi za 
upravljanje in dvojni oprtnik. Priročna kosilna 
glava Tap-n-Go. Priloženo rezilo za travo.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. sistem Smart Start,  
standarni dvojni oprtnik, samodejno povratno 
stop stikalo in kombinirani ščitnik.

967 19 33-01 
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PRIKLJUČKI, S POMOČJO KATERIH  
SE LAHKO ZNEBITE VSEGA
Najprej izberite stroj, ki najbolje ustreza vašim potrebam, nato 
raziščite našo široko paleto priključkov. Vsak priključek se odlikuje  
s hitro povezavo, trpežno zasnovo in, kar je najpomembneje, 
zadostno močjo za košnjo goste trave, rezanje bujnega grmovja, 
pihanje ali pometanje velikih kupov listja in smeti. Tu smo našteli 
samo nekaj primerov uporabe.

UŽIVAJTE V UČINKOVITEM DELU
Ko gre za moč, življenjsko dobo in produktivnost, nikoli ne sklepamo 
kompromisov. Tako smo zasnovali kombinirane stroje, ki delujejo enako dobro 
kot naši običajni stroji. To pomeni, da stroj lahko uporabite kot udoben in 
zmogljiv višinski obrezovalnik ter tudi kot učinkovit in  zanesljiv kultivator. 

BENCINSKA ALI 
AKUMULATORSKA 
KOMBINIRANA 
PRAKTIČNOST
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ZANESLJIVA ZMOGLJIVOST
Motorji skupaj s priključki so tako zmogljivi in učinkoviti kot običajne kose 
na nitko, višinski obrezovalniki, obrezovalniki žive meje, itd. So zanesljivi 
sodelavci, ki opravljajo delo kjerkoli in kadarkoli.

ZAŽENITE EN STROJ
Tako boste morali zagnati in ogreti samo en stroj, s hitro in enostavno 
zamenjavo priključkov pa boste lahko preko celega leta opravljali  
različne naloge. 

Kose na nitko LK lahko opremite s kosilno glavo in rezilom za 
travo ter številnimi drugimi priključki

S pomočjo funkcije Tap-n-Go se nit s pritiskom 
glave ob tla samodejno podaljša, kar olajša košnjo

Obrezovalniki žive meje Robilnik Višinski obrezovalnik

Kultivator

Rahljalnik

Pihalnik

Motorna kosa

Priključek za pometanje

Ščetka

Če potrebujete res dovršeno in vsestransko orodje, so naše kombinirane kose na nitko ali motorne kose 
popolna izbira. Tako boste morali zagnati samo en stroj, s hitro in enostavno zamenjavo priključkov pa 
boste lahko preko celega leta opravljali različne naloge. Skupaj s priključki so motorji tako zmogljivi in 
učinkoviti kot običajne kose na nitko, višinski obrezovalniki, obrezovalniki žive meje, itd. Pri kombiniranem 
stroju tudi ne potrebujete toliko prostora za shranjevanje, poleg tega morate vzdrževati in servisirati 
samo en stroj.

Nastavljiv ročaj

Smart Start za hitrejši zagon
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HUSQVARNA 525LK
Lahka kosa na nitko za profesionalno uporabo. Uporabljate jo lahko z veliko 
priključki, kar omogoča izvajanje raznovrstnih opravil. X-Torq motor za 
dodatno moč. Obročast ročaj.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq motor, sistem Smart Start, prosta zagonska 
naprava, samodejno povratno stop stikalo, udoben ročaj in priključki “Click on”.

967 14 83-02

HUSQVARNA 129LK
Lahka kosa na nitko je kot nalašč za občasne uporabnike. Enostaven zagon. 
Opremljena s priročno kosilno glavo Tap-n-Go.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg. Sistem Smart Start, samodejno povratno stop 
stikalo in priključki “Click on”.

967 19 36-01

PROFESIONALNA UPORABA
Trpežni stroji, ki so kos zelo pogosti 
profesionalni uporabi. Odlična 
 zmogljivost in uravnoteženost, zato 
lahko delate z minimalno obreme-
nitvijo telesa. Stroji  Husqvarna 
omogočajo kar najboljši izkoristek 
delovnega dne, in sicer z odličnimi 
rezultati.

OBČASNA UPORABA
Kombinirani stroji za domače 
uporabnike, ki želijo visoko 
stopnjo zmogljivosti in zdržljivosti 
ter enostaven zagon in uporabo.  
Poleg tega vključujejo pametne 
rešitve in zagotavljajo odlične 
rezultate.

NOVO

HUSQVARNA 325iLK
Zmogljiva in popolno uravnotežena kosa na nitko za zahtevne uporabnike. 
Združljiva s široko paleto profesionalnih priključkov Husqvarna. Intuitivni 
vmesnik.

3,8 kg brez akumulatorja, premer košnje 42 cm. Prilagodljiv ročaj in savE™ 
za kar najdaljše delovanje.

967 85 01-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 543RBK
Nahrbtna motorna kosa. Velika moč in nizka stopnja vibracij. Enostaven 
transport zahvaljujoč kompaktni zasnovi.

40,1 cm³, 1,5 kW, 10,6 kg. X-Torq motor, prosta zagonska naprava, 
kombinirani ščitnik in priključki “Click on”.

966 78 01-02

HUSQVARNA 535LK
Lahka kosa z več funkcijami za enostavno in prijetno uporabo. Uporabljate 
jo lahko z veliko priključki, kar omogoča izvajanje raznovstrnih opravil.

34,6 cm³, 1,5 kW, 5,8 kg. X-Torq motor, prosta zagonska naprava, 
kombinirani ščitnik in priključki “Click on”.

966 78 01-02

OBČASNA UPORABA
Za profesionalne uporabnike, ki 
potrebujejo stroj za dolgotrajno in 
zahtevno delo. Primeren tudi za 
domače uporabnike, ki želijo 
zmogljiv in vzdržljiv stroj ter poleg 
tega vključujejo pametne rešitve 
in zagotavljajo odlične rezultate.
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MOTORNA KOSA BCA 850 / 24
Opremljena je s kombiniranim ščitnikom in 
rezilom za travo Multi 255 -4. Dodana sta še 
J-ročaj in oprtnik. Premer gredi 24 mm. Primerna 
za modele 525LK in 325iLK.

967 18 59-01 

OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE HA 850
Dolga izvedba priključka za obrezovanje. Dolžina 
rezila 55 cm. Dolžina cevi 85 cm. Premer gredi 
24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 
325iLK in 129LK. 

537 19 66-06 

ŠČETKA BR 600
Robustna ščetka za odstranjevanje umazanije s 
poti, prehodov in celo globokih špranj. Ščitnik je 
vključen. Širina 60 cm. Premer gradi 24 mm. 
Primeren za modele 525LK, 325iLK in 129LK.

967 29 67-01 

VIŠINSKI OBREZOVALNIK PA 1100
Zagotavlja dodatni doseg. Omogoča obrezovanje 
vej z debelino do 15 cm. Dolžina 110 cm. Premer 
gredi 24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 
325iLK in 129LK.

537 18 33-23 

KULTIVATOR CA 230
Idealen priključek za obdelavo zemlje cvetličnih 
gredic in okoli dreves. Premer gredi 24 mm. 
Primeren za modele 535LK, 525LK, 325iLK in 
129LK.

967 29 42-01 

Izjemno široki noži, 579 44 35-01 

ŠČETKA DT 600
Odstranjuje mah za bolj zdravo trato. Širina  
60 cm. Premer gredi 24 mm. Primeren za  
modele 525LK, 325iLK in 129LK.

967 29 69-01 

PIHALNIK BA 101
Zmogljiv pihalnik za čiščenje listja, smeti in 
koščkov trave s poti in prehodov Premer gredi  
24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 
325iLK in 129LK.

967 28 64-01 

PODALJŠEK EX 780
Podaljšek gredi za povečan doseg, ki meri 80 cm. 
Premer gredi 24 mm. Primeren za modele 535LK, 
525LK in 129LK.

967 29 71-01 

KOMPLET J-ROČAJA
Za uporabo rezila pri strojih z okroglim ročajem. 

537 04 85-01 

VIŠINSKI OBREZOVALNIK PAX 730
Kratek priključek za kombinirane kose. Zagotavlja 
dodatni doseg. Za žaganje vej debeline do 15 cm. 
Primeren za modele 524LK, 525LK, 535LK, 
535FBX in 325iLK.

967 68 82-01 

NOVO

REZILO ZA PLEVEL
Priključek za rezanje plevela in robljenje trave 
vzdolž pločnikov in prodnatih stez. Ščitnik za 
prestrezanje letečih kamenčkov in drugih 
predmetov. Premer gredi 24 mm.

RA 850, primerno za modele 525LK, 524LK, 
129LK, 122LK. 967 90 85-01 

RA-V, primerno za motorne kose in kose na nitko 
serij 524/525. 967 90 86-01 

OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE HA 110
Kratka izvedba priključka za obrezovanje. Dolžina 
rezila 55 cm. Dolžina cevi 11 cm. Premer gredi 
24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 
524LK, 129LK, in 122LK.

537 19 66-05 

ROBILNIK ESA / ECA 850
Za brezhibno oblikovane robov trat, poti in 
cvetličnih gred. Premer gredi 24 mm. Primeren  
za modele 535LK, 525LK, 325iLK in 129LK.

ESA 850, ravna gred, primeren za modele 535LK, 
525LK in 524LK, 967 92 56-01

ECA 850, ukrivljena gred, primeren za modele 
535LK, 525LK in 524LK, 967 92 55-01
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Pri celodnevnem delu s težko opremo pride kakovost in oblika vašega oprtnika še kako do izraza.  
Ustrezen oprtnik mora zadovoljevati različne zahteve, ki so odvisne od vaše konstitucije in vrste stroja,  
ki ga nosite. Husqvarnina paleta obsega ergonomske oprtnike, ki so namenjeni različni uporabi.

Prilagodljiv ramenski del in individualna 
nastavitev višine. Široka in zračna 
hrbtna plošča.

Porazdelitev teže od ramen do bokov.

ZA VARNO DELO IN  
PRVOVRSTNE REZULTATE
Pri uporabi motorne kose ali kose na nitko 
morate uporabljati zaščitna očala in vizir kot 
tudi glušnike. Prav tako pa ne pozabite na 
rokavice, zaščitne hlače in škornje. Z našim 
asortimanom rezalne opreme boste dosegali 
rezultate, na katere boste ponosni. Več na 
strani 108.

OPTIMIZIRANA 
PORAZDELITEV TEŽE

Nastavitve v prsnem delu omogočajo 
enostavno prilagoditev moškim in 
ženskam.

4. OPRTNIKA HUSQVARNA BALANCE 55 IN 35
Ergonomski oprtniki, ki optimalno porazdelijo težo med rameni, 
prsnim košem in hrbtom. Oprtnik Balance 35B je zasnovan 
posebej za uporabo z našimi akumulatorskimi kosami na nitko in 
pihalniki.

Balance 55, 537 27 57-01

Balance 35, 537 27 57-02

Balance 35B, 537 27 57-05 

5. OPRTNIK HUSQVARNA STANDARD
Zasnovan za uporabo z lažjimi motornimi kosami. Nastavljive in 
podložene naramnice.  
Enostaven in učinkovit varnostni kavelj za odpenjanje stroja.

537 21 63-01

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Napredni oprtnik z več edinstvenimi funkcijami, na primer 
nastavitvami za moške in ženske ter nihajno vpetimi naramnicami. 
Omogoča izvrstno porazdelitev teže med rameni ter prsnim in 
hrbtnim delom. Poleg tega razporedi breme tudi z ramen na boke.

578 44 98-01

2. HUSQVARNA BALANCE X™/ BALANCE XB
Omogoča veliko razbremenitev zgornjega dela telesa in rok, saj 
težo porazdeli med rameni, prsnim in hrbtnim delom ter iz ramen 
na boke. Oprtnik Balance XB je opremljen s tokom za nosilec 
akumulatorja, zato lahko s seboj vzamete dodaten akumulator.

Balance X™, 578 44 97-01

Balance XB, 597 46 93-01 

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Uporabljate ga lahko pri vseh vrstah višinskih obrezovalnikov. 
Model Balance Flex™ ima večjo silo dviganja. Zaradi ergonomske 
oblike in pritrditve z odprtimi zankami je enostaven za uporabo.

578 44 99-01 
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NOŽI ZA TRAVO
Za gosto in debelo travo. Ni za 
olesenelo rastje. Na voljo s 4,3 ali  
2 zobema.

LISTI KROŽNE ŽAGE
Razvit v tesnem sodelovanju s 
profesionalnimi uporabniki. Zagotavlja 
maksimalno zmogljivost rezanja in 
nizek nivo tresljajev. Na voljo z 22 ali 
24 zobmi.

NOŽI ZA TRAVO
Za gosto in debelo travo. Ni za 
olesenelo rastje. Odrezana trava 
pade na rezalno ploščo in se poleže v 
vrsto. Na voljo s 4 ali 8 zobmi.

POVEČAJTE ZMOGLJIVOST Z 
OPTIMALNO IZBIRO KOSILNE 
GLAVE, NITKE ALI REZILA
Naše kosilne glave, nitke in rezila niso namenjena samo 
rezanju. Zaradi izredne zasnove, kakovostnih materialov in 
enostavne tehnologije nudijo tudi največjo zmogljivost, 
učinkovitost in varnost.  
Več na spletni strani husqvarna.si

MAST HUSQVARNA ECO
Za stožčaste zobnike motornih kos. Mast za 
mazanje gonil in zmanjšanje osnih sil. Okolju 
prijazna in biološko razgradljiva.

100 g, 503 97 64-01 

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE  
HUSQVARNA, XP® SYNTHETIC
Sintetično in biološko razgradljivo  
olje za dvotaktne motorje, razvito za 
zahtevno profesionalno uporabo pri 
visokih obremenitvah in velikih hitrostih 
motorja. Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 578 18 03-03

1-litrska posoda z dozatorjem, 
578 03 70 -03

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE  
HUSQVARNA, LS+
Polsintetično olje, ki proizvaja manj 
dima in daje dobro zaščito pred 
poškodbami motorja, ki so posledica 
teka pri prerevni ali prebogati 
mešanici. Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 578 18 03-02

1-litrska posoda z dozatorjem, 
578 03 70 -02

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE  
HUSQVARNA, HP
To olje je zasnovano za mešanje z 
manj kakovo stnim gorivom. Izpolnjuje 
zahteve VEF.

0,1 l, 587 80 85 -01

1-litrska posoda z dozatorjem, 
587 80 85 -11

OLJA HUSQVARNA – OPTIMIZIRANA 
ZA SUPERIORNO ZMOGLJIVOST
Husqvarnina olja so optimizirana in izpopolnjena v skladu z 
razvojem naših motorjev. Iz tega razloga nam lahko vedno 
zaupate, saj nudimo širok asortiman olj, ki ustrezajo vašim 
zahtevam. Uporabljamo mešanico sintetičnih in visoko 
rafiniranih mineralnih olj, ki skupaj s posebnimi aditivi skrbijo 
za popolno mazanje, zaščito pred poškodbami in čistejši 
motor. Olja za dvotaktne motorje Husqvarna, ki izpolnjujejo 
naše stroge zahteve, so označena z VEF – Verified Engine 
Formula (preverjena formula za motorje).

GORIVO ZA DVOTAKTNE MOTORJE 
HUSQVARNA, XP® POWER
Alkilatni bencin, razvit posebej za Husqvarnine 
dvotaktne motorje. Predhodno zmešan z  
2 % sintetičnega olja za dvotaktne motorje 
Husqvarna XP®. Zagotavlja učinkovito zgore-
vanje za čist motor in manj škodljivih snovi  
v izpušnih plinih. Izpolnjuje zahteve VEF.

5 l, 589 22 76-10 

Dulec Power, 582 06 66-01

PRIPRAVLJENA MEŠANICA

AVTOMATSKE KOSILNE 
GLAVE, 25–55 CCM
Dolžina nitke se prilagaja 
samodejno. Prilagoditev se 
vrši, ko nitka postane 
prekratka za učinkovito košnjo. 
Izbrana je takšna dolžina, ki 
omogoča najboljšo zmogljivost.

Superauto II, 578 44 71-01

ROČNE KOSILNE GLAVE,  
25–55 CCM
Nitka se podaljša tako, da 
pritisnete na gumb na spodnji 
strani glave in izvlečete nitko. 
Na ta način lahko izberete 
dolžino, ki jo potrebujete.

S35 M10, 578 44 74-01

S35 M12, 578 44 76-01

Trimmy S II, 578 44 78-01

KOSILNA GLAVA TRI-CUT
Je glava posebne oblike, ki ima 
namesto nitke plastične nože. 
Idealna je za košenje grobe 
trave in uporabo na kamnitem 
terenu. Opremljena je z dobro 
vidnimi, zamenljivimi 
plastičnimi rezili, s katerimi 
lahko varno kosite okoli dreves 
in grmovja.

Tri-Cut M10, 578 44 91-01

Tri-Cut M12, 578 44 93-01

POLAVTOMATSKE KOSILNE 
GLAVE, 25–55 CCM
S pomočjo funkcije Tap-n-Go 
se nit s pritiskom glave ob tla 
avtomatsko nastavi. Različice 
X so še vzdržlivejše, saj imajo 
kroglično uležajen Tap-n-Go 
gumb. Model T35 Universal 
ima priložene nastavke, s 
pomočjo katerih ga lahko 
namestite skoraj na vsako 
koso na trgu.

ALUMINIJASTA  
KOSILNA GLAVA
Robustna in zanesljiva kosilna 
glava s hitro in enostavno 
nastavitvijo nitke. Vzdrževanje 
je minimalno, nizka višina 
rezanja pa daje odlične 
rezultate košnje.

578 44 82-01 

NOVO NOVO

NOVO

MAZALKA HUSQVARNA
Za mazanje ležaja konice meča in igličaste 
ležaje sklopke. Mast ni vključena. 

501 91 14-01

NITKA OPTI PENTA
Vsestranska nitka s 
peterokotnim profilom. Idealna 
kombinacija energijske 
učinkovitosti in zmogljivosti 
košnje za široko uporabo. 
Primerna je za vse običajne 
kosilne glave.

NITKA OPTI ROUND
Vsestranska nitka z okroglim 
profilom. Zagotavlja odlično 
zmogljivost košnje in je 
odporna proti obrabi. Ima 
široko področje uporabe. 
Primerna je za vse običajne 
kosilne glave.

NITKA OPTI QUADRA
Vsestranska nitka s 
kvadratnim profilom. Ostri 
robovi zagotavljajo odlično 
zmogljivost košnje, zlasti pri 
gostejši/debelejši travi. 
Primerna je za vse običajne 
kosilne glave.

NITKA CORECUT
Profesionalna nitka s 
peterokotnim profilom. Idealna 
kombinacija energijske 
učinkovitosti in zmogljivosti 
košnje. Material Dual Pro 
Polymer s prožnim jedrom in 
trpežno površino proti 
sprijemanju za dolgo 
življenjsko dobo. Primerna je 
za vse običajne kosilne glave.

NITKA WHISPER TWIST
Profesionalna nitka z zavitim 
profilom, kar ustvarja 
aerodinamično obliko za nizko 
raven hrupa in vibracij. 
Material pro polymer 
zagotavlja optimalno 
zmogljivost. Primerna je za 
vse običajne kosilne glave.

NITKA BioX
Nitka z majhnim vplivom na 
okolje in enako zmogljivostjo 
kot običajna nitka iz najlona. 
Pospešena razgradnja po 7-20 
letih. Poseben vzorec na 
površini zagotavlja tišje 
delovanje, zato je idealna za 
uporabo na naseljenih 
območjih. Primerna je za vse 
običajne kosilne glave.

KOSILNA GLAVA ErgoFeed™
Primerna za akumulatorske 
motorne kose, ki so 
opremljene z rešitvijo 
ErgoFeed™. Nitka se dodaja z 
enostavnim pritiskom na gumb 
na ročaju. Kosilna glava 
ErgoFeed™ je zasnovana z 
minimalnim številom 
mehanskih delov, zato je zelo 
robustna in trpežna.
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ŠČITNIKI GLAVE KOMBINIRANI ŠČITNIKI ŠČITNIKI REZIL ŠČITNIKI REZILA ZA ŽAGANJE PODLOŽKE KOMPLETI

A1
 

588 54 37-01 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm (adapter 
priložen) 

 E1 503 89 01-01 F1 537 04 85-01 
prilož. 2B1 E1  

A2
 

503 95 43-01 B2
 

537 33 16-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

537 31 09-02 
200 mm (adapter 
priložen)

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

A3
 

537 29 73-01 B3
 

545 03 09-01 C3
 

502 46 49-01 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

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

F2 952 71 56-16 
prilož. 2E1  

A4
 

537 34 94-03 B4
 

544 46 43-01 C4
 

590 88 00-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm

E4 503 89 01-02 
M12

A5
 

544 10 74-02 B5
 

580 44 66-06 D5
 

501 32 04-02 
200 mm (adapter 
priložen)

F3 544 24 96-01 
prilož. 2B2 E4  

A6
 

502 46 50-01 D6
 

502 43 55-01 
225 mm (adapter 
priložen)

A7 577 01 83-03 F4 587 37 50-01 
Za priključek z rezilom

A8 580 44 66-10

A9 577 96 51-01

A10 585 33 92-01

A11 590 88 01-01

A12 590 88 01-01

REZALNA OPREMA PRIKLJUČKI

1 578 44 82-01 
Alloy

(fiksna) 
 

11 578 44 66-01 
T35X M12

(polavtomatska) 
 

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

1 537 18 33-23 
PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(polavtomatska) 
 12 578 44 68-01 

T45X M12
(polavtomatska) 

 
2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(polavtomatska) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12
(polavtomatska) 

 
3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
         

14 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(polavtomatska) 
 14 578 44 78-01 

SII M12
(ročna) 

 
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
         

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(ročna) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10
 

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

5 537 19 66-05   (Nastavljiv naklon) 
HA 110       16 967 29 69-01 

DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(polavtomatska) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12
 

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

6 537 19 66-06   (Nastavljiv naklon) 
HA 850 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(polavtomatska) 
 17 579 29 40-03 

T25B M10
(polavtomatska) 

 
7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18 579 44 35-01 Drugi  
nastavljiv nož ustreza CA 230      

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

18 589 87 32-01 
T25B M8

(polavtomatska) 
 

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

8 537 35 35-01 
TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX730 
        

9 578 44 76-01 
S35 M12

(ročna) 
 19 594 72 70-01 

E35B
(ErgoFeed™) 

 
9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX1100 
        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(polavtomatska) 
 10 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
        

11 967 02 67-01 
BCA 850-28 
        

22 967 90 86-01 
RA-V 
        

MODEL TRAVA GOSTA TRAVA GRMOVJE IN DREVESA TRDE POVRŠINE

555FXT/555FX A6  + 12 13 14 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 12 13 14 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 3 4 6 7

553RS/543RS/153R A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B4  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B4  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK 10 B2  + 10 11 12 13 11 B2  + E4  +  2 3 4 6

535iRXT A11  + 10 11 19 C4  + E4  +  2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/ 535iFR A11  + 10 11 C4  + E4  +  2 3 4 6 D5  + 8

520iRX A7  + 17 2 3

520iLX A7  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX/336FR/135R A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A4 B2  + 9 10 11 12 16 B2  + E4  + 2 3 4

525RXT/525RX/533RS/524R A1 B1  + 3 5 6 7 8 15 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A1 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LX A1 B1 + 1 3 6 7 8 15 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 3 6 7 8 15 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 3 6 7 8 15 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

325iLK A12  + 1 3 6 7 2 3 16 17 18 21 14 1 6 19 20 13 15

336RK A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 10 11 B2  + E4  +  2 3 5 6 12

315iC A9  + 17

233RJ A1 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129R/129RJ B5  + 3 B5  + E1  + 2

129LK B5  + 3 2 3 8 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15

129L B5  + 3

129C A8  + 2

122LK B3  + 3 2 3 8 16 17 18 5 6 7 13 15

115iL A10  + 18

VODIČ OPREME ZA KOŠNJO
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REZALNA OPREMA PRIKLJUČKI

1 578 44 82-01 
Alloy

(fiksna) 
 

11 578 44 66-01 
T35X M12

(polavtomatska) 
 

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

1 537 18 33-23 
PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(polavtomatska) 
 12 578 44 68-01 

T45X M12
(polavtomatska) 

 
2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(polavtomatska) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12
(polavtomatska) 

 
3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
         

14 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(polavtomatska) 
 14 578 44 78-01 

SII M12
(ročna) 

 
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
         

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(ročna) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10
 

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

5 537 19 66-05   (Nastavljiv naklon) 
HA 110       16 967 29 69-01 

DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(polavtomatska) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12
 

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

6 537 19 66-06   (Nastavljiv naklon) 
HA 850 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(polavtomatska) 
 17 579 29 40-03 

T25B M10
(polavtomatska) 

 
7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18 579 44 35-01 Drugi  
nastavljiv nož ustreza CA 230      

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

18 589 87 32-01 
T25B M8

(polavtomatska) 
 

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

8 537 35 35-01 
TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX730 
        

9 578 44 76-01 
S35 M12

(ročna) 
 19 594 72 70-01 

E35B
(ErgoFeed™) 

 
9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX1100 
        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(polavtomatska) 
 10 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
        

11 967 02 67-01 
BCA 850-28 
        

22 967 90 86-01 
RA-V 
        

MODEL TRAVA GOSTA TRAVA GRMOVJE IN DREVESA TRDE POVRŠINE

555FXT/555FX A6  + 12 13 14 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 12 13 14 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 3 4 6 7

553RS/543RS/153R A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B4  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B4  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK 10 B2  + 10 11 12 13 11 B2  + E4  +  2 3 4 6

535iRXT A11  + 10 11 19 C4  + E4  +  2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/ 535iFR A11  + 10 11 C4  + E4  +  2 3 4 6 D5  + 8

520iRX A7  + 17 2 3

520iLX A7  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX/336FR/135R A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A4 B2  + 9 10 11 12 16 B2  + E4  + 2 3 4

525RXT/525RX/533RS/524R A1 B1  + 3 5 6 7 8 15 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A1 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LX A1 B1 + 1 3 6 7 8 15 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 3 6 7 8 15 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 3 6 7 8 15 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

325iLK A12  + 1 3 6 7 2 3 16 17 18 21 14 1 6 19 20 13 15

336RK A4 B2  + 9 10 11 12 14 16 10 11 B2  + E4  +  2 3 5 6 12

315iC A9  + 17

233RJ A1 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129R/129RJ B5  + 3 B5  + E1  + 2

129LK B5  + 3 2 3 8 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15

129L B5  + 3

129C A8  + 2

122LK B3  + 3 2 3 8 16 17 18 5 6 7 13 15

115iL A10  + 18

VODIČ OPREME ZA KOŠNJO
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Grmovje oz. živa meja potrebujeta čas in nego, da ostaneta zdrava in lepa. Dobro negovana 
živa meja vam bo zagotavljala zasebnost, vrt pa bo dobil lepši izgled. Različne vrste grmovja 
narekujejo uporabo različnih vrst orodja, na kar morate biti pozorni pri nakupu obrezovalnika 
žive meje. Vsi Husqvarnini obrezovalniki žive meje so zmogljivi, natančni in učinkoviti.  
To so stroji, ki omogočajo enostavno delo.

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

OSTRA ORODJA ZA 
POPOLN IZGLED
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KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

NAREJENO, DA TRAJA
Ne glede na to, ali izberete akumulatorski ali bencinski 
obrezovalnik žive meje, bo celotna robustna zasnova 
poskrbela za dolgo življenjsko dobo in hkrati udobje tudi  
pri najzahtevnejših opravilih.

ZMANJŠAJTE VPLIV NA OKOLJE
Naši akumulatorski obrezovalniki žive meje praktično ne 
povzročajo emisij, medtem ko pri bencinskih strojih tehnologija 
motorjev pripomore k zmanjšanju škodljivih emisij izpušnih 
plinov in porabe goriva.

TIHO DELOVANJE
Zaradi elektromotorjev in posebne tehnologije bencinskih 
motorjev z nizko ravnjo hrupa in posebno zasnovo so naši 
obrezovalniki grmovja tihi in enostavni za uporabo. To je  
zelo pomembno za vse, ki delajo na naseljenih območjih.

ENOSTAVNEJŠI ZAGON
Agregat in sistem za zagon sta zasnovana tako, da je ne glede 
na vrsto pogona zagon stroja čimbolj enostaven in hiter.

NIZKA RAVEN TRESLJAJEV
Naši bencinski motorji so opremljeni z učinkovitimi protivibra-
cijskimi dušilnimi elementi, ki absorbirajo vibracije, medtem  
ko akumulatorski stroji povzročajo bistveno manj vibracij, zato  
si vaše roke in dlani lahko oddahnejo.

DOLG DOSEG
Poleg obrezovalnikov z običajnim dosegom nudimo tudi dobro 
uravnotežene, udobne in zmogljive obrezovalnike žive meje  
z večjim dosegom. Ti obrezovalniki omogočajo enostavnejše 
rezanje višjih in težko dostopnih grmovij.
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ZAKAJ IZBRATI AKUMULATORSKI  
OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE?
Majhen hrup. NI neposrednih emisij izpušnih plinov. Majhni tresljaji. Popolno 
ravnotežje. Visoka zmogljivost. To je nekaj lastnosti odličnega obrezovalnika 
žive meje. In to vam nudi Husqvarnin akumulatorski obrezovalnik žive 
meje. To pomeni, da dobite lahek, odlično uravnotežen obrezovalnik, ki 
omogoča dolgotrajno udobno delo. Poleg tega ste deležni prednosti 
tehnologije, ki ne zahteva veliko vzdrževanja.
 Oprtni akumulator Husqvarna ima zmogljivost, ki je do šestkrat večja  
od običajnega Husqvarninega akumulatorja, zato ga ni treba polniti pred 
koncem delovnega dne. Več na strani 10.

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE Z VEČJIM DOSEGOM 
SEZITE TJA, KAMOR DRUGI NE MOREJO
Obrezovalniki žive meje z nastavljivim rezilom so idealni za obrezovanje težko 
dostopnih delov žive meje ali grmovja. Odlikujejo se po prikladnem rokovanju, 
enostavnem zagonu ter zložljivem rezilu, model HE4 pa omogoča še 
enostavnejši transport in shranjevanje. Z njimi lahko oblikujete tako nizko kot 
visoko živo mejo.

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE Z DVOSTRANSKIM REZILOM 
PRILAGODLJIVO ROKOVANJE POD VSAKIM KOTOM
Obrezovalniki žive meje z dvostranskim rezilom so zasnovani za oblikovanje žive 
meje. Zagotavljajo učinkovito in udobno delovanje ter so večinoma opremljeni s 

sistemoma Smart Start in Low Vib ter nastavljivim ročajem.

Zahtevno rezanje

Nizka in visoka živa meja

Prikladno rokovanje

Enostavno shranjevanje

Oblikovanje žive meje

Hiter zagon

Odlična zmogljivost

Nastavljiv zadnji ročaj

Daljinsko  
upravljanje rezila

Nastavljiv  
naklon rezila

Udobni ročaji

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

Nastavljiv zadnji ročaj
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HUSQVARNA 525HF3S
Zmogljiv obrezovalnik žive meje s podaljšanim 
dosegom s 65 cm dolgim dvostranskim rezilom. 
Trdna zasnova, ki je kos pogosti in zahtevni 
uporabi.

25,4 cm³, 1 kW, dolžina rezila 65 cm, 6,1 kg.  
X-Torq motor. Prosta zagonska naprava in 
kovinski ščitnik motorja. 

967 14 74-01 

HUSQVARNA 122HD60
Obrezovalnik žive meje za domačo uporabo, ki je 
lahek in tih ter opremljen s prikladnimi rešitvami, 
kot so nastavljiv zadnji ročaj in sistem Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, dolžina rezila 60 cm, 4,9 kg. 
Sistem Smart Start, samodejno povratno stop 
stikalo, motor z nizko ravnjo hrupa, sistem  
za dušenje tresljajev Low Vib in nastavljiv  
zadnji ročaj.

966 53 24-01

HUSQVARNA 325HE4
Obrezovalnik žive meje s podaljšanim dosegom  
za pogosto uporabo z majhno težo in dobro ergo-
nomijo. Daljinsko upravljanje rezila in enostaven 
zagon.

25,4 cm³, 1 kW, dolžina rezila 55 cm, 6,4 kg. 
Prosta zagonska naprava, X-Torq motor, daljinsko 
upravljanje in nastavljanje rezila.

966 78 77-01 

HUSQVARNA 325HE3
Obrezovalnik žive meje z izrednim dosegom  
za pogosto uporabo z majhno težo in dobro 
ergonomijo. Daljinsko upravljanje rezila in 
enostaven zagon.

25,4 cm³, 1 kW, dolžina rezila 55 cm, 6,35 kg. 
Prosta zagonska naprava, X-Torq motor, daljinsko 
upravljanje in nastavljanje rezila. 

966 78 76-01 

HUSQVARNA 520iHE3
Zelo učinkovit obrezovalnik s povečanim 
dosegom, ki znaša 3,5 m. Prikladna nastavitev 
rezila in varčevalni način savE™. Ničelne 
neposredne emisije, majhen hrup in vibracije za 
kar najboljše delovne pogoje. Odporen na 
vremenske vplive.

4,15 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, 
dolžina rezila 55 cm. Način za enostavnejši 
prevoz in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 58-11 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

PROFESIONALNA UPORABA
Profesionalni obrezovalniki žive 
meje, opremljeni z zmogljivimi in 
varčnimi X-Torq motorji. Različica 
s podaljšanim dosegom omogoča 
večje zamahe za večjo produktiv-
nost, medtem ko nastavljiv zadnji 
ročaj olajša navpično rezanje.

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X
Zmogljiv obrezovalnik žive meje z dvostranskim 
rezilom dolžine 75/60 cm za zahtevno rezanje. 
Vrtljiv zadnji ročaj, majhna teža, zmogljiva rezila 
in ščitnik rezila.

21,7 cm³, 0,6 kW, dolžina rezila 75/60 cm,  
5,2 / 5 kg. Prosta zagonska naprava, sistem 
Low Vib in samodejno povratno stop stikalo.

522HDR60X, 967 65 83-01

522HDR75X, 967 65 84-01 

HUSQVARNA 522HD60X
Zmogljiv obrezovalnik žive meje z dvostranskim 
rezilom dolžine 60 cm za zmogljivo rezanje. 
Vrtljiv zadnji ročaj, majhna teža, zmogljiva rezila 
in ščitnik rezila.

21,7 cm³, 0,6 kW, dolžina rezila 60 cm, 4,9 kg. 
Prosta zagonska naprava, sistem Low Vib in 
samodejno povratno stop stikalo.

967 65 87-01 

HUSQVARNA 115iHD45
Idealen za srednje do srednje velike žive meje. 
Enostaven za uporabo, lahek in tih zaradi 
Li-ionske tehnologije.

3,2 kg brez akumulatorja, 3000 rezov/min, 
dolžina rezila 45 cm. savE™ za kar najdaljši čas 
obratovanja. 

967 09 83-01

967 09 83-02, vklj. QC80 in BLi10 

OBČASNA UPORABA
Obrezovalniki žive meje za 
občasno uporabo so primerni za 
domačo uporabo in se odlikujejo 
z rešitvami, ki poenostavijo 
uporabo, kot so sistem Smart 
Start in nastavljiv zadnji ročaj. So 
lahki, tihi in enostavni za uporabo.

POLPROFESIONALNA 
UPORABA
V tem segmentu nudimo obre-
zovalnike žive meje z velikim 
dosegom, ki so zmogljivi in hkrati 
lahki. S temi stroji lahko kreativno in 
z minimalnim naporom vzdržujete 
svoj vrt, in sicer z odličnimi rezultati.

HUSQVARNA 520iHD70
Zelo tih, a visokoučinkovit akumulatorski obre-
zovalnik z odlično ergonomijo. 70 cm dolgo 
dvostransko rezilo in prikladen nastavljiv zadnji 
ročaj. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup 
in vibracije za kar najboljše delovne pogoje. 
Odporen na vremenske vplive.

3,9 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, 
dolžina rezila 70 cm. Vrtljiv zadnji ročaj in savE™ 
za kar najdaljše delovanje.

967 91 57-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iHD60
Zelo tih, a visokoučinkovit akumulatorski obrezo-
valnik z odlično ergonomijo. 60 cm dolgo 
dvostransko rezilo in prikladen nastavljiv zadnji 
ročaj. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup  
in vibracije za kar najboljše delovne pogoje. 
Odporen na vremenske vplive.

3,8 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, 
dolžina rezila 60 cm. Vrtljiv zadnji ročaj in savE™ 
za kar najdaljše delovanje.

967 91 56-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.
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Znebite se listja, slame, trave, pajčevin, peska in proda – kakor tudi trdega dela. 
Pihalniki Husqvarna so zasnovani z upoštevanjem želj uporabnika, zato je delo  
z njimi učinkovito in udobno. Lahko ste prepričani, da bodo ti pihalniki brez  
napora zmogli še tako zahtevno nalogo.

PIHALNIKI LISTJA

ODPIHNITE 
ZAHTEVNA 
OPRAVILA
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DOLGI SERVISNI INTERVALI
Velika površina filtra na velikih bencinskih pihalnikih pomeni 
manjšo obrabo pihalnika in daljši čas obratovanja med intervali 
za čiščenje filtra. Akumulatorski pihalniki sploh ne zahtevajo 
vzdrževanja.

PIHANJE ALI SESANJE
Model 125BVX lahko enostavno spremenite v sesalnik,  
kar omogoča učinkovito zbiranje listja in smeti.

KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

PIHALNIKI LISTJA

NIZEK NIVO HRUPA
Naši akumulatorski pihalniki se odlikujejo po zelo nizki ravni 
hrupa. To zagotavlja udobnejše delo in manj moteče delovanje  
v primerjavi z bencinskimi pihalniki. Iz tega razloga so idealni  
za delo v naseljih.

VELIKA MOČ
Husqvarnini pihalniki so ne glede na vrsto pogona opremljeni  
z optimalno zmogljivimi motorji. Model 580BTS zagotavlja 
izjemnih 40 N sile zraka, medtem ko akumulatorski pihalnik 
550iBTX zagotavlja 21 N.

NIZKA RAVEN TRESLJAJEV
Učinkovit sistem za dušenje tresljajev zmanjšuje obremenitev 
rok in dlani, zato ste lahko pozorni in produktivni tekom celega 
dne, medtem ko zavoljo elektromotorja akumulatorski stroji 
povzročajo nižjo raven vibracij.

ENOSTAVNEJŠI ZAGON
Smart Start zagotavlja hiter zagon bencinskega pihalnika z 
najmanjšim naporom, saj zmanjša odpor zaganjalne vrvice.
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Tempomat in ostale funkcije 
lahko enostavno nastavite s 

pomočjo intuitivne tipkovnice

Linearen izpuh zraka

Visok tlak zraka za enostavno  
in učinkovito čiščenje

Enostavno dostopen zračni filter

Široke naramnice

Ročaj z ročico plina na naših 
pihalnikih listja je nameščen 
tako, da izniči stranske sile,  
ki jih povzročata tok zraka  
in motor

Pas

ROČNI PIHALNIKI  
VSESTRANSKI IN UČINKOVIT
Odlična zasnova za učinkovito delo na manjših do srednje 
velikih površinah. Naši ročni pihalniki združujejo veliko moč 
in dobro uravnoteženost, zato so kot nalašč za lažja in tudi 
nekoliko zahtevnejša opravila. Paleta ročnih pihalnikov 
vključuje tako akumulatorske kot tudi bencinske pihalnike.

Majhne in srednje velike površine

Dobra okretnost

Bencinski ali akumulatorski pogon

Husqvarnin pas za akumulatorje Flexi omogoča nošenje 
rezervnih akumulatorjev Husqvarna BLi in dodatkov okoli 
pasu, kar zagotavlja udobje tudi pri dolgotrajnem delu.

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

NAHRBTNI PIHALNIKI ENOSTAVNO  
PIHANJE NA VEČJIH POVRŠINAH
Nahrbtni pihalniki Husqvarna so zmogljivi stroji, ki nudijo popoln 
nadzor. Idealni so za večje površine in dolgotrajno delo.

Velike površine

Izjemna moč pihanja

Odlična ergonomija

ZMOGLJIVI IN LAHKI  
AKUMULATORSKI PIHALNIKI
Ne proizvajajo dima in hrupa ter so velikokrat enako zmogljivi kot večina 
bencinskih pihalnikov. Idealna izbira za opravila v zaprtih prostorih. Naši 
akumulatorski pihalniki so tudi lahki ter se odlikujejo z različnimi domišljenimi 
rešitvami ter uravnoteženo zasnovo. Nenazadnje je enostavna tudi njihova 
uporaba. Za zagon in zaustavitev je potreben samo pritisk na gumb na 
intuitivni tipkovnici. Več o naših akumulatorskih strojih si preberite  
na strani 10.
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PROFESIONALNA UPORABA
Nahrbtni in akumulatorski pihalniki 
za profesionalne uporabnike, ki 
veliko ur na teden pihajo listje in 
smeti. Z lastnostmi, ki jih zahtevajo 
profesionalni uporabniki, kot so 
trpežnost, ergonomija in dobra 
uravnoteženost.

POLPROFESIONALNA 
UPORABA
Na podlagi najnovejših izsledkov 
raziskav na področju tehnologije 
akumulatorjev se je močno pove-
čala zmogljivost akumulatorjev. 
Če ste profesionalni uporabnik  
ali domači uporabnik, boste nav-
dušeni nad zmogljivostjo akumu-
latorskih pihalnikov Husqvarna.

OBČASNA UPORABA
Za domače uporabnike, ki upora-
bljajo pihalnik manj pogosto,  
a cenijo Husqvarnino kakovost.  
To pomeni trpežnost, visoko 
zmogljivost, dobre lastnosti in 
uporabniku prijazno uporabo.

HUSQVARNA 580BTS
Naši najmočnejši nahrbtni pihalniki za komercialno 
rabo. Velik pretok in hitrost zraka, dolgo obratovanje 
in udobno oblazinjene naramnice.

40 N, 75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m /s, 11,8 kg. 
X-Torq motor, sistem Air injection™, sistem 
Low Vib. Nastavljivi ročaji in tempomat.

966 62 96-01

HUSQVARNA 125BVX
Ta dobro uravnoteženi ročni pihalnik, ki združuje 
moč, enostavno uporabo in dobro okretnost, je 
idealen za domače uporabnike. Priložen pribor za 
sesanje.

12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4,4 kg. 
Sistem Smart Start, samodejno povratno stop 
stikalo, možnost sesanja, drobilnik, linearen izpuh 
zraka in tempomat.

952 71 56-45 

HUSQVARNA 320iB Mark II
Lahek pihalnik s tempomatom, takojšnjim 
zagonom in načinom za povečanje zmogljivosti 
(boost). Enostaven za uporabo in zaradi Li-ionske 
tehnologije tih.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg brez 
akumulatorja. Tempomat, način za povečanje 
zmogljivosti (boost) za kar najdaljše delovanje.

967 91 54-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 525BX
Močan, dobro uravnotežen ročni pihalnik. Posebna 
zasnova ventilatorja in ohišja ter X-Torq motor za 
visoko zmogljivost pihanja.

15 N, 25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m /s, 4,3 kg. 
X-Torq motor, sistem Low Vib. Samodejno 
povratno stop stikalo in tempomat.

967 28 42-01

HUSQVARNA 525iB
Ta lahek in zmogljiv pihalnik je dobro uravnotežen, 
zato je dolgotrajno delo z njim udobno. Tih zaradi 
posebne zasnove ventilatorja, z Li-ionskim 
akumulatorjem. Enojni oprtnik je priložen. Odporen 
na vremenske vplive.

14,5 N, 82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg 
brez akumulatorja. Tempomat in način za 
povečanje zmogljivosti (boost).

967 91 55-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 550iBTX
Zmogljiv in ergonomski pihalnik z nahrbtnim 
akumulatorjem z izjemno pihalno silo (21N). Ker 
sta ravni vibracij in hrupa izredno nizki, ga lahko 
uporabljate v naseljenih območjih, poleg tega je 
odporen proti vremenskim vplivom, zato je 
njegova uporaba še bolj prilagodljiva in smotrna. 
Odporen na vremenske vplive.

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m /s, 6,3 kg 
brez akumulatorja. Tempomat, način za 
povečanje zmogljivosti (boost).

967 68 11-02 

NOVO

NOVO

PRISKRBITE  
SI APLIKACIJO 
HUSQVARNA  

CONNECT!

Prenesite aplikacijo 
in pridobite več 
informacij o izdelkih.

HUSQVARNA 120iB
Lahek in tih akumulatorski pihalnik, ki je 
enostaven za uporabo, za majhne in srednje 
velike vrtove. Enostaven zagon, velik pospešek, 
majhna teža in trije načini za prilagodljivo 
obratovanje.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg brez 
akumulatorja.

967 97 61-01 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 340iBT
Zmogljiv, dobro uravnotežen in ergonomski 
pihalnik z nahrbtnim akumulatorjem z izjemnim 
pretokom zraka. Najnižja raven hrupa in vibracij v 
svojem razredu. Samodejno preklapljanje med 
dvema akumulatorjema.

17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6,3 kg brez 
akumulatorja.

967 79 62-02 

Brez akumulatorja in polnilne postaje.
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VEČ ČIŠČENJA  
Z MANJ VODE

Kar se tiče čiščenja okoli hiše ali vrta, ima čistilno sredstvo, ki je produkt narave, neizmerno moč. 
Z novo paleto Husqvarninih visokotlačnih čistilnikov boste odkrili, da je čistilna sposobnost vode 
neprekosljiva, zlasti v povezavi s pametnimi tehnološkimi rešitvami. Prizadevati si moramo  
za čim manjšo porabo pitne vode, zato Husqvarnini visokotlačni čistilniki v bistvu porabijo  
okoli 80 % manj vode za čiščenje, kot če bi uporabili navadno cev za vodo.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI
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KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

ZMOGLJIVO ČIŠČENJE
Visokotlačni čistilniki Husqvarna se odlikujejo z visokim delovnim 
tlakom, nastavljivimi šobami in pametnim doziranjem čistilnega 
sredstva, zato zagotavljajo najboljše rezultate čiščenja  
z najmanjšo porabo vode.

UČINKOVITO DELO
Razpršilna cev je ergonomsko oblikovana, posebne spojke  
pa preprečujejo zapletanje izjemno dolge gibljive visokotlačne 
cevi. Zagon in zaustavitev motorja se sprožita samodejno.

ENOSTAVEN TRANSPORT IN 
SHRANJEVANJE
Kompaktna zasnova, velika kolesa in ročaj omogočajo enostavno 
prenašanje. Razpršilna cev, visokotlačna cev in priključni kabel 
so spravljeni na čistilniku.

ROBUSTNA ZASNOVA
Vsi visokotlačni čistilniki Husqvarna so izdelani iz visokokako-
vostnih sestavnih delov, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo. 
Večji modeli se ponašajo z indukcijskim motorjem, glavo  
črpalke iz medenine in ojačano cevjo.

GIBLJIVE VISOKOTLAČNE CEVI
Vsaka serija je opremljena z visokokakovostno, gibljivo, visoko-
tlačno cevjo, ki se ne zapleta. Visokotlačna cev ima gumijasto 
prevleko in jekleno ojačitev za izboljšanje trpežnosti, pri čemer 
se ohrani njena gibljivost.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

VSESTRANSKOST
Vaš visokotlačni čistilnik lahko uporabite s talno šobo, ščetko, 
podaljškom cevi, razpršilnikom za peno, ali katerim koli drugim 
dodatkom, ki je na voljo.
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

PRIKLJUČKI

1. TALNA ŠOBA SC 400

590 65 78-01 

2. TALNA ŠOBA SC 300

590 65 79-01 

 
3. RAZPRŠILNIK ZA PENO FS 300 

590 66 04-01 

4. KOMPLET ROTACIJSKE KRTAČE 

590 66 06-01 

5. KOMPLET ZA ČIŠČENJE VOZIL 

590 66 07-01  

6. GIBLJIVA CEV ZA ČIŠČENJE CEVI

15 m, 590 66 10-01 

 

ČISTILNO SREDSTVO ZA KAMEN IN LES 

590 66 12-01  

ČISTILNO SREDSTVO IN VOSEK ZA VOZILA

590 66 13-01 

NAGNJENA RAZPRŠILNA CEV 

590 66 11-01 

SESALNA CEV 

590 65 97-01 

PROTIPOVRATNI VENTIL 

590 65 95-01 

VODNI FILTER 

590 65 93-01 

PODALJŠEK CEVI, OJAČANE S TEKSTILOM 

8 m, 590 66 08-01  

PODALJŠEK CEVI, OJAČANE Z JEKLOM 

10 m, 590 66 09-01 

  

Vklop stikala je odlično prilagojen 
prstom. To pomeni manj napora in 
več udobja pri uporabi, zlasti pri 
dolgotrajnem delu.

Boben za prikladno in 
učinkovito shranjevanje cevi

Aluminijast  
teleskopski ročaj

Razpršilna cev je zasukljiva v dve smeri in ima hitro 
spojko za gibljivo cev, šobe in dodatke, kar poveča 
učinkovitost in udobje pri uporabi

Zelo dolga cev za izdaten 
doseg in večjo delovno 
učinkovitost

Kovinska črpalka za večjo 
zanesljivost in daljšo 

življenjsko dobo

Aluminijast ročaj

Dolga razpršilna cev za 
ergonomski delovni položaj

Indukcijski motor združuje 
veliko zmogljivost in dolgo 

življenjsko dobo

Shranjevanje kabla na 
čistilniku omogoča hitro 
pripravo na delo in 
preprečuje zapletanje

Dve šobi in 
razpršilnik za peno 

so priloženi

Samodejni izklop izklopi 
motor, ko sprostite stikalo

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.
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SERIJA 400
Paleta velikih, polno opremljenih 
visokotlačnih čistilnikov, ki nudijo 
največjo zmogljivost in najdaljšo 
življenjsko dobo. Zasnovani so za 
najzahtevnejše čiščenje, kot so 
mobilne hiše, velika vozila, fasade 
in posestva. Reguliranje tlaka 
omogoča optimalno nastavitev  
in najmanjšo porabo vode. 
Priloženi sta dve šobi.

SERIJA 300
Visokozmogljiva serija robustnih  
in trpežnih visokotlačnih čistilnikov 
za odlične rezultate čiščenja npr. 
srednje velikih vozil ali kamnitih 
zidov. Velika kolesa in aluminijast 
teleskopski ročaj omogočajo 
enostaven transport. Priloženi so 
dve šobi in razpršilnik za peno.

SERIJA 200
Serija vsestranskih visokotlačnih 
čistilnikov robustne in uporabne 
zasnove, idealnih za večino 
čistilnih opravil okoli hiše in vrta. 
Razpršilna cev, ki je zasukljiva v 
dveh smereh za dobro nastavitev 
šob, in hitra spojka preprečujejo 
preglavice. Priloženi so dve šobi 
in razpršilnik za peno.

SERIJA 100
Serija naših najbolj kompaktnih  
visokotlačnih čistilnikov, namenje-
nih za enostavno čiščenje dvorišč 
in vrtne opreme. Shranjevanje 
 dodatkov in priključnega kabla na 
čistilniku ter boben za učinkovito 
delovanje. Dve šobi in pršilnik  
za peno so priloženi.

HUSQVARNA PW 460
Zelo velik visokotlačni čistilnik z medeninasto 
glavo črpalke in bati s keramično prevleko za 
izjemno zmogljivost in dolgo življenjsko dobo. 
Notranji rezervoar za čistilno sredstvo  
z regulacijo spredaj.

Največji tlak 160 bar, pretok vode 570-650 l /h, 
3300 W, dolžina cevi 15 m.

967 67 80-01 

HUSQVARNA PW 450
Zelo velik visokotlačni čistilnik z medeninasto 
glavo črpalke, ki poskrbi za izjemno zmogljivost 
na dolgi rok. Notranji rezervoar za čistilno 
sredstvo z regulacijo spredaj. 

Največji tlak 150 bar, pretok vode 540-610 l /h, 
2900 W, dolžina cevi 13 m.

967 67 79-01 

HUSQVARNA PW 360
Zelo zmogljiv visokotlačni čistilnik z zelo dolgo 
ojačano visokotlačno cevjo. Udoben oprijem Low 
Force in indukcijski motor za še zanesljivejše 
delovanje. Dolga razpršilna cev še izboljša 
izkušnjo.

Največji tlak 160 bar, pretok vode 410-500 l /h, 
2300 W, dolžina cevi 10 m.

967 67 78-01 

HUSQVARNA PW 235R
Robusten vsestranski visokotlačni čistilnik z 
daljinskim upravljanjem za enostavno nastavitev 
tlaka med uporabo. Aluminijasta črpalka 
zagotavlja daljšo življenjsko dobo. 

Največji tlak 135 bar, pretok vode 350-520 l /h, 
1800 W, dolžina cevi 8 m.

967 67 75-01 

HUSQVARNA PW 125
Kompakten in lahek visokotlačni čistilnik, ki je 
idealen za enostavno in udobno čiščenje vrtnega 
pohištva in ograj. 

Največji tlak 125 bar, pretok vode 320-460 l /h, 
1500 W, dolžina cevi 7 m.

967 67 64-01 

HUSQVARNA PW 350
Visokozmogljiv tlačni čistilnik za zahtevne naloge. 
Oprijem Low Force, indukcijski motor in dolga 
razpršilna cev.

Največji tlak 150 bar, pretok vode 420-500 l /h, 
2100 W, dolžina cevi 9 m.

967 67 77-01 

HUSQVARNA PW 235
Robusten vsestranski visokotlačni čistilnik 
uporabne zasnove. Aluminijasta črpalka 
zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Največji tlak 135 bar, pretok vode 350-520 l /h, 
1800 W, dolžina cevi 8 m.

967 67 74-01 

HUSQVARNA PW 345C
Visokozmogljiv tlačni čistilnik za zahtevne  
naloge. Shranjevanje priključnega kabla s hitrim 
odvijanjem in cev s hitro spojko za skrajšanje 
časa priprave.

Največji tlak 145 bar, pretok vode 420–550 l /h, 
2400 W, dolžina cevi 8 m.

967 67 76-01 
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ČIŠČENJE  
Z MOČJO.  
VEDNO ZNOVA.

Sesalniki za mokro in suho sesanje Husqvarna nudijo robustno zmogljivost in trpežnost,  
ki ju potrebujete za odstranjevanje umazanije, prahu, razlite tekočine in ostankov. Zaradi 
visoke zmogljivosti, intuitivnih elementov za upravljanje, vsestranskosti (ne samo zaradi 
velike izbire priključkov), pametnega shranjevanja in enostavnega transporta so ti stroji 
dobro pripravljeni na vsakodnevno zahtevno čiščenje kot tudi druge namene uporabe,  
kot je uporaba skupaj z električnim orodjem.

SESALNIKI
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KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

SESALNIKI

KARTUŠA PRALNEGA  
POLIESTRSKEGA FILTRA
Filter je bil zasnovan za zelo dolgo življenjsko dobo, kar 
pomeni nižje stroške vzdrževanja. Enak filter se uporablja  
tako za mokro kot suho sesanje in zagotavlja visoko 
zmogljivost filtriranja.

ROČAJ VEDRA
Ročaj vedra za enostavno praznjenje. Enostavno snemite 
pokrov in odstranite vsebino.

FILTRIRNA VREČKA IZ FLISA
Trpežna in domišljena filtrirna vrečka iz flisa za boljšo filtracijo 
in minimalno izpostavljenost prahu med odstranjevanjem.  
Za enostavnejše in učinkovitejše čiščenje.

FUNKCIJA PIHANJA
Sesalno cev lahko namestite na izpuh zraka, zato je sesalnik 
moč uporabiti kot pihalnik. To je uporabno za čiščenje ozkih 
prostorov in orodja, pihanje listja in ostalih ostankov.

SHRANJEVANJE PRIBORA
Vsi priloženi deli, kot so cev, priključni kabel in šobe se lahko 
shranijo v sesalniku. Na ta način prihranite na prostoru in skrbi, 
da česa ne izgubite.

ODLIČNA OKRETNOST
Zavoljo velikih in robustnih koles je sesalnik stabilen na vsakih 
tleh. Majhni kolesi se obračata za 360°, kar pripomore k odlični 
okretnosti.
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HITRO IN ENOSTAVNO  
ČIŠČENJE FILTRA
S polavtomatskim sistemom čiščenja filtra boste dobili 
učinkovito delujoč in čist filter. In to z enostavnim pritiskom 
na gumb. Z blokiranjem vstopne odprtine šobe se v  
vedru ustvari podtlak, nato s pritiskom na gumb aktivirate 
obrnjene pulze zraka, ki odpihnejo vso umazanijo, ki maši 
kartušo filtra.

VKLOP IN IZKLOP PO POTREBI
Model 325 je opremljen z električno vtičnico s 
funkcijo vklopa in izklopa, ki pripomore k temu, da 
ohranite okolico čisto kljub delu z električnim orodjem, 
ki povzroča prah in umazanijo. Ko vklopite priključeno 
električno orodje, avtomatska funkcija vklopa/izklopa 
aktivira sesalnik. Ko električno orodje izklopite, 
sesalnik deluje še 5 sekund, da popolnoma izprazni 
preostali prah v sesalni cevi. 

Pametno shranjevanje 
sesalne cevi, priključnega 
kabla in šobe

Priključite cev na izpuh in 
pretvorite sesalnik v pihalnik 

Stabilni kolesi in majhna 
koleščka, ki se obračata za 
360°, za odlično okretnost

Aluminijasti podaljški cevi. 
Lahki in vzdržljivi.

Vtičnica s samodejnim vklopom 
in izklopom za udobno uporabo 
z električnim orodjem

Nastavitev vrtljajev za 
prilagoditev sesalne 
moči dotičnemu opravilu

Polavtomatsko 
čiščenja filtra za 
daljše delovanje 
brez prekinitev

VSE, KAR POTREBUJETE,  
JE ŽE PRILOŽENO
Pribor modelov sesalnikov 220 in 325 
obsega trpežno sesalno cev in ročaj 
cevi, aluminijaste podaljške cevi, 
univerzalno 300 mm šobo za mokra in 
suha tla, univerzalno 115 mm šobo za 
oblazinjeno pohištvo in 300 mm šobo 
za reže. Pri sesalniku 325 dobite tudi 
adapter šobe za priključitev sesalne 
cevi na električno orodje.

SESALNIKI
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SERIJA 300
Idealna za zahtevnejšo uporabo, in sicer v 
okoljih, kjer se pojavlja veliko prahu in umazanije. 
Zasnovana za delo v tandemu z vašim elek-
tričnim orodjem, zato je opremljena z intuitivno 
funkcijo vklopa/izklopa, ki optimizira sesanje 
skupaj z nastavitvijo vrtljajev. 

SERIJA 200
Serija 200 nudi robustnost in prikladnost  
v kompaktnem ohišju in je razvita za vsak-
danjo uporabo in osnovno čiščenje. Idealna 
za čiščenje garaž ali obnovo doma.

HUSQVARNA WDC 325L
25-litrski, kompaktni sesalnik za mokro in suho sesanje, ki nudi 
odlično zmogljivost in trpežnost za osnovno čiščenje in tudi 
zahtevnejšo uporabo. Visoko zmogljivo in zanesljivo sesanje, 
intuitivni elementi za upravljanje, pralni poliestrski filter, 
pametno shranjevanje, funkcija vklop/izklop in nastavitev 
vrtljajev. Odobren za razred L.

1200 W, kapaciteta 25 litrov, dolžina cevi 3,5 m.

967 90 81-01 

HUSQVARNA WDC 220 

20-litrski sesalnik za mokro in suho sesanje, ki nudi visoko 
kakovostno zmogljivost in trpežnost za osnovno čiščenje. 
Zmogljivo in zanesljivo sesanje, intuitivni elementi za 
upravljanje, pralni poliestrski filter in pametno shranjevanje. 

1000 W, kapaciteta 20 litrov, dolžina cevi 2,5 m.

967 90 79-01 

SESALNIKI

PRIKLJUČKI

1. FILTRIRNE VREČKE IZ FLISA
Ena filtrirna vrečka iz flisa je priložena sesalniku. 
Kompleti iz petih filtrirnih vrečk so na voljo kot 
dodatna oprema.

594 96 60-01 

2. POLIESTRSKI FILTER
Pralni poliestrski filter je priložen sesalniku. 
Poliestrski filtri za zamenjavo so na voljo kot 
dodatna oprema.

594 96 59-01 

3. KOMPLET ZA ČIŠČENJE VOZIL
Komplet treh priključkov za vsestransko uporabo: 
okrogla šoba, šoba za prah in gumijasta šoba.

594 96 61-01 

4. PREKLOPLJIVA ŠOBA ZA TLA
Priročna šoba za tla je zavoljo dvojnega delovanja 
kot nalašč za sesanje tal in preprog.

594 96 62-01 

5.  UNIVERZALNA ŠOBA ZA MOKRO IN SUHO 
SESANJE TAL

Zamenjava za standardno 300 mm šobo 
(priložena pri modelih WDC 325L in WDC 220).

594 96 66-01 

6. ADAPTER ŠOBE
Adapter omogoča povezavo z električnim orodjem 
ali drugimi šobami (za drugačen delovni položaj). 
Iz sesalne cevi enostavno odstranite ročaj in 
namestite adapter. Adapter je priložen pri modelu 
WDC 325L. Prosimo, upoštevajte, da funkcija 
vklop/izklop pri modelu WDC 220 ni na voljo.

595 01 42-01 

7. TELESKOPSKA CEV IZ NERJAVNEGA JEKLA
Teleskopska cev iz nerjavnega jekla zagotavlja 
večjo trpežnost in prilagodljivost pri zahtevnih 
opravilih.

594 96 71-01 
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Vsi kultivatorji Husqvarna so zasnovani za uporabo v težkih pogojih in namenjeni za 
večletno intenzivno obratovanje. Udoben sistem ročajev in dobro razporejeni elementi  
za upravljanje olajšajo delo, sistem vrtenja rezil v nasprotni smeri urinega kazalca pa  
zelo učinkovito drobi zemljo.

KULTIVATORJI

PRIPRAVLJENI 
ZA TAKOJŠNJO 
UPORABO
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KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

ZANESLJIVA MOČ
Visoko zmogljivi motorji zagotavljajo zanesljivo moč in majhne 
emisije izpušnih plinov.

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE
Trpežno in snemljivo ohišje menjalnika z mazalnim mestom  
za zanesljivo obratovanje in enostavno vzdrževanje.

UDOBNO DELO
Ergonomsko oblikovani ročaj z mehkim oblazinjenjem ter lahko 
dostopnimi elementi za upravljanje omogoča udobno delo. 

GLOBOKO KOPANJE ALI PRIPRAVA POVRŠINE
Ukrivljena rezila, ki se vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca, 
učinkovito drobijo zemljo tudi v zahtevnih pogojih. Na ta način 
lahko kultivatorji kopljejo globoko v zbito prst in pripravijo 
površino na setev.

NAREJENI, DA TRAJAJO
Vsi sestavni deli naših kultivatorjev so visokokakovostni  
in temeljito preizkušeni, zato imajo dolgo življenjsko dobo.

VSESTRANSKOST
Zaradi pestre izbire priključkov lahko večino naših kultivatorjev 
uporabite za različna naloge.
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Zložljiv in nastavljiv ročaj

Ščitnik rastlin

Zložljivo  
transportno kolo

Privita rezila zagotavljajo nemoteno obratovanje v zahtevnih pogojih

Sekvenčni 3-stopenjski menjalnik

RAHLJALNIK 
Z rahljalnikom lahko odstranite mah in naredite 
trato spet lepo. Primeren za modele Fits TF 120 
and T300RH.

ROBILNIK
Za obdelovanje robov uporabite robilnik.  
Z njegovo pomočjo boste robove delali hitreje  
in z manj napora. Primeren za T300RH.

PREZRAČEVALNIK
Rezila naluknjajo rušo s čimer se zagotovi 
prodiranje zraka, vode in gnojila v zemljo. 
Primeren za T300RH.

ORODJE ZA ODSTRANJEVANJE PLEVELA
To posebno orodje omogoča učinkovito 
odstranjevanje plevela iz vrtnih gred. Primeren 
za T300RH.

967 99 16-0 

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

IZ VAŠEGA KULTIVATORJA IZTISNITE VEČ
Pestra izbira priključkov zagotavlja vsestranskost in nepogrešljivost naših plugov in 
 kultivatorjev. Skupaj z rahljalnikom, plugom, orodjem za odstranjevanje plevela, robilnikom 
in prezračevalnikom lahko z vašim kultivatorjem pripravite zemljo v najkrajšem času in  
z najmanjšim naporom.
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MANJŠI VRTNARJI
Primerni za manjša opravila, kot  
je priprava cvetličnih gred in gred 
na vrtu. Naprej se premikajo s 
pomočjo rezil. Ti modeli so idealni 
za ozke dele vrta, opremite pa  
jih lahko z dodatki, ki omogočajo 
opravljanje različnih vrtnih opravil.

KULTIVATORJI

HUSQVARNA TF 435P
Visoko zmogljiv kultivator s spredaj nameščenimi rezili z zanesljivim 
motorjem, ki se odlikuje z lahkim zagonom. Dve prestavi za vožnjo naprej  
in ena za vožnjo nazaj. Nastavljiv ročaj za dodatno prilagodljivost. 
Pnevmatska sklopka.

Honda GX160, veriga  /pnevmatski menjalnik, delovna širina 80 cm,  
delovna globina ≈ 30 cm.

96710 13-01 

HUSQVARNA TF 325 
Zanesljiv kultivator z osnovnimi funkcijami. Zmogljiv motor in vzvratna 
prestava za enostavno uporabo. Ščitniki rastlin in nastavljiv ročaj.

Briggs & Stratton CR750, veriga/ročni, delovna širina 60 cm in delovna 
globina ≈ 30 cm.

967 10 10-01 

HUSQVARNA TF 225 
Osnovni, priročni kultivator, s katerim se enostavno manevrira. Tih motor  
z enostavnim zagonom. Ščitniki rastlin in nastavljiv ročaj.

Motor Rato R180, veriga/ročni, delovna širina 60 cm, delovna globina  
≈ 25 cm.

967 10 09-01 

HUSQVARNA TF 335 
Okreten kultivator z zmogljivim motorjem, dvema prestavama za vožnjo 
naprej in eno za vožnjo nazaj. Ščitniki rastlin in nastavljiv ročaj.

Briggs & Stratton CR950, veriga/ročni, delovna širina 80 cm in delovna 
globina ≈ 30 cm.

967 10 11-01 

1. PLUG ZA POBIRANJE KROMPIRJA
Priključek za hitro in enostavno pobiranje 
krompirja ali gomoljev. Primeren za modele  
TF 435P, TF 335 in TF 325. 

579 48 71-01

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

2. PLUG S KOVINSKIMA KOLESOMA
Dodatek, ki pripomore k rasti krompirja in ga ščiti 
pred plevelom ter dnevno svetlobo. Primeren  
za modele TF 435P, TF 335, TF 325 in TF 225.

966 54 52-01

3. PLUG Z GUMIJASTIMA KOLESOMA
Komplet pluga in pribora koles, ki omogoča 
obračanje prsti in pripravo brazd, pri čemer  
se plevel zasuje. Primeren za modele TF 435P .

TF 536, 967 99 57-06 

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

4. GUMIJASTA KOLESA
S priborom koles lahko prilagodite kultivator  
in ga uporabljate kot 2-kolesni traktor. Primeren 
za modele TF 435P. 

579 48 72-01 

5. SNEŽNI PLUG
Širok, čvrst snežni plug za čiščenje stez, dostopnih 
poti in podobno. Primeren za model TF 435P.

581 82 99-01 
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Ne glede na to, kako zmogljivo frezo potrebujete, se bo za vas vedno našla visokokakovostna 
snežna freza Husqvarna, ki bo kos dani nalogi. V naši novi paleti, ki vključuje serije 100, 200  
in 300, boste našli ustrezno zmogljivost. Serija 100 uporablja enostopenjski sistem, ki lahko 
odstrani zmerne količine novozapadlega snega, medtem ko seriji 200 in 300 uporabljata 
dvostopenjski sistem, ki odstrani tudi globlji in težji sneg.

SNEŽNE FREZE

VISOKA 
ZMOGLJIVOST  
PRI NIZKIH 
TEMPERATURAH
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IZJEMNA OKRETNOST
Praktično servo krmiljenje omogoča upravljanje vsakega 
kolesa /gosenice posebej, zato se freza lahko obrača za 180º.

ZMOGLJIVOST V VSAKEM TRENUTKU
Hidrostatični menjalnik – se upravlja z ročico za nastavitev 
hitrosti naprej in nazaj na upravljalni plošči, kar izboljša okretnost 
ter zagotavlja optimalno zmogljivost v spremenljivih pogojih.

PODALJŠANI DELAVNIKI
Z LED žarometi boste imeli pregled pri odstranjevanju snega 
tudi zgodaj zjutraj in pozno zvečer.

SNEŽNE FREZE

KAJ DOBITE?  
KAKO TO NAREDIMO?

VSESTRANSKOST
Nudimo snežne freze za različne načine uporabe, za vse 
zahteve, za vsak teren. Snežne freze Husqvarna serije 200 so 
odlične za čiščenje poti in večjih dovozov, medtem ko so freze 
serije 400, zahvaljujoč učinkovitim motorjem EFI, kos 
najzahtevnejšim terenom med obilnimi snežnimi padavinami, 
in sicer brez prestanka. 
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LED žaromet

Servo krmiljenje

Ogrevani ročajiUpravljanje dolžine  
izmeta z ročico

SNEŽNE FREZE

ZASNOVANE ZA NAJVEČJE UDOBJE  
IN UPORABNOST
Ročaji in elementi za upravljanje so zasnovani za kar največje udobje  
in uporabnost, kar omogoča nemoteno in učinkovito čiščenje. 

SERVO KRMILJENJE  
ZA BOLJŠO OKRETNOST
Servo krmiljenje olajša zavijanje pri velikih frezah za sneg. Delo tako postane 
učinkovitejše, zabavnejše in manj naporno. Če morate pri čiščenju dovoza  
ali poti pogosto zavijati, potem razmislite o nakupu freze za sneg s to 
lastnostjo. Servo krmiljenje je standardna oprema pri modelu Husqvarna  
ST 227P in višje specificiranih modelih.

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

Obročast ročaj

Visoko zmogljiv jermenski  
pogonski sistem

Opora valja 

Po višini nastavljiv ročaj

Enostaven zagon – samo 
priključite stroj na napetostni 
vir in ga z enostavnim 
pritiskom na gumb zaženite. S 
serijo 400 je to še lažje, saj je 
opremljena z enostavnim 
električnim zagonom na gumb.
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VAŠA SOSESKA
Serija frez za sneg ST 300 je 
zasnovana za uporabnike, ki 
potrebujejo visoko zmogljiv, 
robusten in trpežen stroj za 
čiščenje vseh vrst snega, tudi 
mokrega in ledenega, na velikih 
površinah in na neenakomerni 
površini.

VAŠ DOVOZ
Serija frez za sneg ST 200  
je zasnovana za občasne 
uporabnike, ki potrebujejo  
visoko zmogljivost čiščenja  
z dvostopenjskim sistemom,  
kar je primerno za čiščenje  
večjih dovozov do garaže  
ali poti. HUSQVARNA ST 230P

Idealna za domače uporabnike, ki čistijo vse vrste 
snega z velikih dovozov in poti. Servo krmiljenje 
in izredno velike pnevmatike za enostavno 
uporabo.

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna 
širina 76 cm, servo krmiljenje.

961 91 00-90 

HUSQVARNA ST 227P
Idealna za domače uporabnike, ki čistijo vse vrste 
snega z velikih dovozov in poti. Servo krmiljenje 
in izredno velike pnevmatike za enostavno 
uporabo.

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna 
širina 68 cm, servo krmiljenje.

961 91 00-88 

HUSQVARNA ST 224
Ker ima ožjo delovno širino, je ta freza za sneg 
idealna za domače uporabnike, ki čistijo vse vrste 
snega z velikih dovozov in poti. 

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna 
širina 61 cm.

961 91 00-87 

HUSQVARNA ST 327
Robustna freza za sneg za posestnike, ki radi 
udobno čistijo sneg z velikih površin. Za vse 
snežne pogoje in globine, od 15 do 60 cm.

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna 
širina 69 cm, servo krmiljenje, po višini nastavljiv 
ročaj, ogrevan obročast ročaj.

961 93 01-27 

HUSQVARNA ST 330
Visoko zmogljiva freza za sneg za posestnike. 
Delovna širina 76 cm. Za vse snežne pogoje  
in globine, od 15 do 60 cm.

Visoko zmogljiva freza za sneg za posestnike. 
Delovna širina 76 cm, servo krmiljenje, po višini 
nastavljiv ročaj, ogrevan obročast ročaj.

961 93 01-28 

HUSQVARNA ST 324
Visoko zmogljiva freza za sneg za posestnike. 
Delovna širina 61 cm. Dvostopenjski sistem  
s servo krmiljenjem in izredno velikimi 
pnevmatikami.

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna 
širina 61 cm, servo krmiljenje, po višini nastavljiv 
ročaj, ogrevan obročast ročaj.

961 93 01-26 

NEW

NEW

SNEŽNE FREZE

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

ZA KOMERCIALNO 
UPORABO
Serija ST 400 je sestavljena iz 
visoko zmogljivih, robustnih 
strojev, ki so zasnovani za 
občasne uporabnike, ki iščejo 
profesionalno zmogljivost, kot tudi 
za profesionalne izvajalce del, ki 
čistijo pločnike, dovoze in skupne 
površine, in sicer brez prestanka.

HUSQVARNA ST 430
Visoko zmogljiva in tiha snežna freza z delovno 
širino celih 76 cm za zahtevno uporabo pri velikih 
količinah snega. Idealna za zahtevne posestnike 
ali pogodbene izvajalce del.

Motor Husqvarna Egov, celotna konzola iz jekla, 
12-colski ventilator iz litega železa, hidrostatični 
menjalnik, LED luči, električni zagon z gumbom in 
ogrevani ročaji.

961 93 01-04 

HUSQVARNA ST 430T
Visoko zmogljiva in tiha freza z delovno širino 
celih 76 cm za zahtevno uporabo pri velikih 
količinah snega. Idealna za zahtevne posestnike 
ali pogodbene izvajalce del. 

Motor Husqvarna EFI, celotna konstrukcija iz jekla 
in gosenični pogonski sistem za večjo vlečno silo. 
Električni zagon z gumbom, hidrostatični 
menjalnik, LED luči in ogrevani ročaji.

961 93 01-34 

HUSQVARNA ST 427
Visoko zmogljiva in tiha snežna freza z delovno 
širino 69 cm za zahtevno uporabo pri velikih 
količinah snega. Idealna za posestnike ali 
pogodbene izvajalce del.

Motor Husqvarna Egov, celotna konzola iz jekla, 
12-colski ventilator iz litega železa, hidrostatični 
menjalnik, LED luči, električni zagon z gumbom in 
ogrevani ročaji.

961 93 01-03 

HUSQVARNA 427T
Visoko zmogljiva in tiha freza z delovno širino  
69 cm za zahtevno uporabo pri velikih količinah 
snega. Idealna za posestnike ali pogodbene 
izvajalce del.

Motor Husqvarna EFI, celotna konstrukcija iz jekla 
in gosenični pogonski sistem za večjo vlečno silo. 
Električni zagon z gumbom, hidrostatični 
menjalnik, LED luči in ogrevani ročaji.

961 93 01-33 

HUSQVARNA ST 424
Visoko zmogljiva in tiha snežna freza z delovno 
širino 61 cm za zahtevno uporabo pri velikih 
količinah snega. Idealna za posestnike ali 
pogodbene izvajalce del.

Motor Husqvarna Egov, celotna konzola iz jekla, 
12-colski ventilator iz litega železa, hidrostatični 
menjalnik, LED luči, električni zagon z gumbom in 
ogrevani ročaji.

961 93 01-02

HUSQVARNA ST 424T
Visoko zmogljiva in tiha freza z delovno širino  
61 cm za zahtevno uporabo pri velikih količinah 
snega. Idealna za posestnike ali pogodbene 
izvajalce del.

Motor Husqvarna EFI, celotna konstrukcija iz jekla 
in gosenični pogonski sistem za večjo vlečno silo. 
Električni zagon z gumbom, hidrostatični 
menjalnik, LED luči in ogrevani ročaji.

961 93 01-32 
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PRIČAKUJTE MAKSIMALNO 
ZAŠČITO – NE GLEDE NA 
RAVEN ZMOGLJIVOSTI

ZAŠČITNA OPREMA

VEČ SLOJNA ZAŠČITA
Naš napredni zaščitni material obsega manj slojev. 
Iz tega razloga je lažji, a nudi enako stopnjo zaščite. 
Material oz. sloji so iz dolgih vlaken, ki se zapletejo 
v verigo in jo zaustavijo.

ZAUPANJA VREDNA VARNOST  
Z REDNIM PREIZKUŠANJEM
Gozdarska zaščitna oblačila morajo nositi  
CE oznako. Dodatna EuroTest oznaka potrjuje,  
da akreditirana inštitucija redno preizkuša  
naključno izbrane vzorce.

TECHNICAL EXTREME
EKSTREMNA UPORABA

TECHNICAL
PROFESIONALNA UPORABA
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Senčena območja prikazujejo mesta, kjer je zaščitni material.

OBMOČJA ZAŠČITE PRED UREZOM
MODEL A MODEL C

Spredaj Zadaj Spredaj Zadaj

RAZREDI ZAŠČITE
Stopnje se razlikujejo v odvisnosti od sposobnosti 
zaustavitve verige pri različnih hitrostih: Razred  
0 (16 m/s), razred 1 (20 m/s), razred 2 (24 m/s) 
in razred 3 (28 m/s). Vsi izdelki so preizkušeni in 
atestirani v skladu z evropskimi (CE) in mednarodnimi 
(ISO) standardi.

FUNCTIONAL
POLPROFESIONALNA UPORABA

CLASSIC
OBČASNA UPORABA

Dobra zaščitna oprema mora kljubovati zahtevnim pogojem in zagotavljati zahtevano 
zaščito. Iz tega razloga uporabljamo samo visokokakovostne materiale. Vsako delo 
ima svoje zahteve. Naša paleta zaščitnih oblačil je primerna za vse vrste opravil. 
V bistvu boste z našo široko paleto zaščitnih oblačil, v katerih so združene zadnje 
inovacije na področju oblikovanja in materialov, dobili visoko raven zaščite in  
udobja, ki ju potrebujete pri vsakdanjem delu.
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ZAŠČITNA OBLAČILA  
ZA NAJVIŠJO ZMOGLJIVOST
Husqvarna Technical Extreme je paleta naših najboljših zaščitnih oblačil. Namenjena je ljudem,  
ki potrebujejo udobje, zračnost in zaščito v zahtevnih pogojih. S predhodno ukrivljenimi kolenskimi 
deli in rokavi, ozkim krojem, zdržljivim stretch materialom, zaščito pred urezom in namenskim 
oblikovanjem so zasnovana za popolno zmogljivost preko celega dne. Vsak dan.

TECHNICAL EXTREME EKSTREMNA UPORABA
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TEHNOLOGIJA TECH-KNEE.  
IZJEMNA ZAŠČITA IN GIBLJIVOST
DODATNE ZAŠČITNE PLASTI Zaradi dodatnih plasti vlaken Tech-Knee 
zagotavlja vrhunsko zaščito pred urezom. To poveča varnost, še zlasti 
v primerih, ko se hlače tesno prilegajo kolenu. 
PREDHODNO UKRIVLJENA TKANINA Celoten kolenski del, vključno s 
tkanino za zaščito pred urezom, je bil predhodno ukrivljen, kar zagotavlja 
popolno prileganje v vseh delovnih položajih. 
VODOODBOJNOST Kolenski del ima vodoodporno notranjo podlogo in 
zunanjo plast iz vodoodbojne tkanine, kar preprečuje, da bi voda in vlaga 
prodrli v plasti zaščite pred urezom. To zagotavlja udobno delo v mokrih 
pogojih dalj časa.

DOBRA ZRAČNOST
Odprtine na zgornjem in spodnjem hrbtnem delu 
omogočajo dobro zračenje. Zadrge pod pazduho 
in na hrbtni strani hlačnic za prilagajanje 
zračenja.

POPOLNO PRILEGANJE
Oblačila so opremljena z zapestnim trakom na jež-
ka, trakom okoli gležnja, kavljem za čevlje in elastič-
no vrvico okoli pasu ter na spodnjem delu jakne, 
kar omogoča prilagoditev za popolno prileganje.

ŽEPI ZA VAŠ MOBILNI TELEFON
Žepi na prednjem delu imajo podlogo za vaš 
mobilni telefon, zato je dobro zaščiten in vedno 
na dosegu roke.

ZADRŽITE HLAČE NA MESTU
Pritrdite kavelj na notranji strani hlačnice na 
vezalko. Tako bodo hlače vedno dobro pritrjene.

NARAMNICE VKLJUČENE
Hlače so opremljene s kakovostnimi naramnicami, 
zato ostanejo varno in udobno na svojem mestu 
skozi ves dan.

LAHKO DOSTOPNI ŽEPI
Jakna ima dva žepa na prednjem delu, enega na 
rokavu in poseben žep za prvo pomoč. Hlače so 
opremljene z dvema prednjima žepoma, dvema 
zadnjima žepoma, žepom na hlačnici in žepom  
za meter.

GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL EXTREME
Zasnovana za dolgotrajno delo v najbolj 
zahtevnih okoljih. Lahka, zračna tkanina in 
predhodno ukrivljeni rokavi povečajo gibljivost, 
medtem ko učinkovite odprtine za zračenje na 
zgornjem in spodnjem hrbtnem delu poskrbijo 
za hlajenje pri napornem delu. Tkanina za 
dobro vidnost in odsevni trakovi.

582 33 10-xx, velikosti S–XXL

582 34 07-xx, ženske velikosti XS–M

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL EXTREME
Zasnovane za zahtevno delo v gozdu na 
najvišji profesionalni stopnji. Domišljena 
uporaba odsevne tkanine, lahkega stretch 
materiala in ojačitve iz Cordura®, zagotavljajo 
dobro zaščito, zdržljivost in produktivnost. 
Ozek kroj za izjemno udobje in gibljivost s 
prilago dljivim pasom, Husqvarna Tech-Knee, 
predhodno ukrivljenimi kolenskimi deli in 
odprtinami za zračenje. Izpolnjujejo zahteve 
standarda EN 381 razred 1 (20 m/s).  
Velikosti XS–XXL.

594 99 68-xx
Na voljo tudi s 7 cm daljšimi hlačnicami (M–XL)

ZAŠČITNA OPREMA

Podaljšana hlačnica
Dodatni trije centimetri poskrbijo za to, 
da hlače prekrivajo škornje pri plezanju 
in hkrati nudijo zaščito in udobje.

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL EXTREME ARBOR  
Hlače Technical Extreme Arbor so zasnovane za plezanje in delo na drevesu ter 
nudijo kombinacijo varnosti, prožnosti in funkcionalnosti. Z močnimi in lahkimi 
ojačitvami iz materialov Dyneema®, Cordura® in Kevlar® so kos obrabi na 
najbolj izpostavljenih mestih. Dizajn združuje ključne značilnosti kolekcije 
Technical Extreme in značilnosti, ki so prilagojene potrebam negovalcev vrtov,  
ki tudi plezajo. Velikosti S–XL.

595 21 77-xx 

NARAMNICE Z JEŽEK TRAKOM
Odstranitev in ponovna pritrditev 
naramnic sta enostavni – tako jih lahko 
glede na vrsto opravila enostavno in hitro 
zamenjate. 
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ZAŠČITNA OBLAČILA  
ZA PROFESIONALNO 
ZMOGLJIVOST
Paleta zaščitnih oblačil Husqvarna Technical je zasnovana  
za celodnevno uporabo. Namensko oblikovanje sledi modnim 
smernicam, medtem ko zdržljiva stretch tkanina, ojačani vložki  
in predhodno ukrivljeni kolenski deli in komolci zagotavljajo  
visoko odpornost, zdržljivost in zmogljivost. Izgledali boste dobro. 
Delali pa še bolje.

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL ROBUST
Zasnovane za dolgo in zahtevno delo v 
gozdu. Čista oblika za veliko trpežnost, z 
robustno tkanino Dyneema® na prednjem 
delu, ojačitvami iz aramida v koraku ter 
tkanino Cordura® okoli gležnjev. Zaščita pred 
klopi okoli gležnjev in tkanina stretch na 
zadnjem delu zagotavljajo udobje in visoko 
produktivnost. Izpolnjujejo zahteve standarda 
EN 381 razred 1 (20 m/s). Velikosti S–XXL.

594 99 86-xx 

TECHNICAL ROBUST

OJAČITEV
Ojačitev z robustno tkanino Dyneema® na 
prednjem delu, aramidnimi ojačitvami v koraku  
ter tkanino Cordura® na gležnjih.

TECHNICAL PROFESIONALNA UPORABA
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ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL C
Zasnovane za delavce, ki preživijo ves dan  
v gozdu. Moderno namensko oblikovanje in 
vsestranska zaščita pred urezom za varno, 
udobno in produktivno delo. Lahka tkanina 4-way 
stretch in vrsta dovršenih in udobnih značilnosti, 
vključno z predhodno ukrivljenimi kolenskimi deli. 
Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 
(20 m/s), oblika C. Velikosti S-XXL.

595 00 07-xx 

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL
Za vsakodnevno delo v gozdu. Zdržljiva zasnova 
vključuje ojačitve iz aramida in cordure®. Lahka, 
stretch tkanina in tesno prileganje za udobje in 
produktivnost uporabnika ter predhodno ukrivljeni 
kolenski deli ter zračni žepi in zadrge za udobje. 
Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 
(20 m/s). Velikosti S–XXL.

Dopasne, 594 99 90-xx 
Na voljo tudi s 7 cm daljšimi hlačnicami (S–XL) 
Na voljo tudi s 5 cm krajšimi hlačnicami (S–XXL)

Z naramnicami, 596 30 44-xx 
Na voljo tudi s 7 cm krajšimi hlačnicami (S–XL)

GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL
Izdelana iz vzdržljivega in hkrati lahkega mate-
riala ter namensko oblikovana, zato je idealna  
za vsakodnevno delo v gozdu. 4-way poliester 
stretch z odličnim prileganjem zago tavlja udobno 
gibljivost. Odprtine za zračenje na zgornjem in 
spodnjem hrbtnem delu za udobje in zmogljivost. 
Velikosti S–XXL.

582 33 21-xx 

GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL ARBOR
Združuje vzdržljivo tkanino, namensko obliko-
vanje in zaščito pred urezom za redno delo v 
gozdu. Iz 2-way poliester stretcha z odličnim 
prileganjem in ojačitvijo od komolca do zapestja, 
kar zagotavlja udobno gibljivost, zdržljivost in 
zmogljivost. Izpolnjuje zahteve standarda EN381, 
razred 1. Velikosti S–XL.

594 99 88-xx 

ZRAČNA GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL
Zasnovana za redno delo v gozdu v toplejših 
pogojih. Na prednjem delu, ramenih in rokavih 
izdelana iz 100 % mikro poliestra ter pod rokavi  
in na hrbtnem delu iz 100 % pletenega poliestra, 
zato nudi zelo dobro zračnost. Velikosti S–XXL.

582 33 43-xx 

ODSEVNA DELOVNA MAJICA TECHNICAL / 
DELOVNA MAJICA, TECHNICAL
Lahka in hladna tkanina s prednjo zadrgo, 
razširjenim hrbtnim delom in lahko dostopnimi 
prednjimi žepi z zadrgo. Odvaja vlago s telesa in 
se hitro suši, zato je na občutek hladna in suha. 
Odsevna majica je preizkušena in certificirana  
v skladu z EN ISO20471 razred 2. Velikosti 
S–XXXL.

Kratek rokav, 501 71 59-xx 

Kratek rokav, odsevna, 501 72 03-xx 

Kratek rokav, odsevna, 596 30 39-xx 

ODSEVNE ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL
Za delo na cesti, ko morate biti bolj vidni. Material 
4-way stretch, kjer je to potrebno, za prosto, 
varno in udobno delo. Predhodno ukrivljene 
hlačnice nudijo največjo gibljivost, odsevni trakovi 
dobro vidnost, medtem ko ojačani kolenski deli in 
hlačnice zagotavljajo trpežnost pri zahtevni 
uporabi. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 
razred 1 (20 m/s) in EN ISO 20471 razred 2.

595 08 72-xx 

GOZDARSKA ODSEVNA JAKNA, TECHNICAL
Zaradi zdržljive in lahke tkanine ter namenskega 
oblikovanja je ta jakna idealna za vsakodnevno 
delo v gozdu in okolju, kjer je pomembna dobra 
vidnost. Izpolnjuje zahteve standarda EN 
ISO20471 razred 3 in je izdelana iz poliestra 
stretch, različice two-way na prednjem delu in 
različice four-ways na hrbtnem delu, dobro 
prileganje. Velikosti S–XXL.

Gozdarska jakna, odsevna, 596 30 37-xx

DOBRA ZRAČNOST
Odprtine na zgornjem in spodnjem hrbtnem delu 
omogočajo dobro zračenje. Zadrge pod pazduho 
in na hrbtni strani hlačnic za prilagajanje zračenja.

PREDHODNO UKRIVLJENI KOLENSKI DELI
Kolenski deli so predhodno ukrivljeni in ukrojeni, 
da nudijo največjo gibljivost, ne da bi to vplivalo 
na varnost. 

OJAČITVE, KJER JIH POTREBUJETE
Kolenski deli, komolci, gležnji in zapestja so 
ojačana, da kljubujejo zahtevni uporabi in 
omogočajo daljšo življenjsko dobo. 

LAHKO DOSTOPNI ŽEPI
Jakna ima dva žepa na prednjem delu in poseben 
žep za prvo pomoč. Hlače so opremljene z dvema 
prednjima žepoma, dvema zadnjima žepoma,  
žepom na hlačnici in dvojnim žepom za meter.

POPOLNO PRILEGANJE
Oblačila so opremljena z elastično vrvico okoli 
pasu in na spodnjem delu jakne, kar omogoča 
prilagoditev za popolno prileganje. 

STRETCH MATERIAL ZA UDOBJE
Po potrebi so oblačila izdelana iz stretch tkanine, 
kar zagotavlja dobro gibljivost ter varno in 
udobno delo.
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ZAŠČITNA OBLAČILA ZA 
FUNKCIONALNO ZMOGLJIVOST
Paleta oblačil Husqvarna Functional vključuje oblačila, ki jim lahko povsem zaupate.  
Vzdržljiva in odporna tkanina, učinkovito zračenje in dovršeno oblikovanje. Tako lahko  
delate svobodno in brez omejitev, zato se lahko osredotočite na delo.

FUNCTIONAL POLPROFESIONALNA UPORABA



115ZAŠČITNA OPREMA

DOBRA ZRAČNOST
Odprtine na zgornjem hrbtnem delu omogočajo 
dobro zračenje. Zadrge pod pazduho in na hrbtni 
strani hlačnic za prilagajanje zračenja.

OJAČITVE ZA ZDRŽLJIVOST
Spodnji del zaščitne podloge na notranji strani 
hlač je ojačan, da ščiti zaščito pred urezom  
pred obrabo in zagotavlja veliko zdržljivost.

OJAČITVE ZA ZAHTEVNO UPORABO
Komolci, zapestja in prednji del hlač so izdelani  
iz cordure, spodnji del hlač pa je ojačan, da zdrži 
zahtevno uporabo.

POPOLNO PRILEGANJE
Elastična vrvica z zaporo na pasu omogoča 
enostavno zategovanje in sproščanje jakne  
za boljše prileganje.

AKTIVNO ČISTILO HUSQVARNA
Da ostanejo učinkovita, je potrebno zaščitna 
oblačila redno prati. Čistilo je brez fosfatov, 
biološko razgradljivo in okolju prijazno. 
Primerno je tudi za čiščenje motornih žag, 
vrtnih strojev, zračnih filtrov, itd. 

583 87 69-01 

NARAMNICE HUSQVARNA
Zelo široke in nastavljive po dolžini. 

Usnjeni trakovi, 505 61 85-10

Močne kovinske sponke, 505 61 85-00 

DELOVNA SRAJCA
Mehka in udobna srajca, primerna tako za  
delo kot prosti čas. Barve Husqvarna. 100 % 
predhodno skrčen bombaž. Velikosti S–XXL.

578 78 57-xx 

NEGUJTE  
SVOJA OBLAČILA 
Redno pregledujte in čistite svoja 
oblačila, saj boste s tem ohranili 
njihove zaščitne lastnosti. To velja 
za vsa oblačila, rokavice in čelade. 
Poškodovana oblačila takoj 
zamenjajte. Pred uporabo naših 
izdelkov vedno preberite oznake  
in navodila za uporabo.

GOZDARSKA JAKNA FUNCTIONAL
Za enostavno uporabo pri lažjih gozdarskih delih. 
Izdelana iz visokokakovostnega 100 % mikro 
poliestra, z ojačitvami iz cordure® okrog zapestij. 
Različne možnosti prilagoditve za popolno 
prileganje. Zadrge za zračenje in odsevni trakovi 
zagotavljajo udobje in varnost. Velikosti S–XXL.

582 33 14-xx 

ZAŠČITNE HLAČE, FUNCTIONAL
Izdelane so iz visokokakovostnih in zdržljivih 
materialov z ojačitvami iz cordure®. Zasnovane 
za enostavno uporabo pri lažjih gozarskih delih. 
Visokokakovostni zaponki zagotavljata dobro 
prileganje, medtem ko zadrge za zračenje, žep  
za meter, odsevni trakovi in posebej ojačani deli  
v predelu kolen in gležnjev zagotavljajo varnost, 
produktivnost in udobje. Izpolnjujejo zahteve 
standarda EN 381 razred 1 (20 m/s).  
Velikosti 46 –62.

Dopasne, 595 00 08-xx

Z naramnicami, 596 30 45-xx

ZAŠČITNE HLAČE, FUNCTIONAL RAZRED 2
Nudijo izboljšano zaščito pred urezom in eno-
stavno uporabo pri lažjih gozdarskih opravilih. 
Izdelane iz visokokakovostnih materialov z 
ojačitvami iz cordure®. Visokokakovostni zaponki 
zagotavljata dobro prileganje, medtem ko zadrge 
za zračenje, žep za meter, odsevni trakovi in 
posebej ojačani deli v predelu kolen, gležnjev  
in spodnji deli hlačnic zagotavljajo varnost, 
produktivnost in udobje. Izpolnjujejo zahteve 
standarda EN 381 razred 2 (24 m/s).  
Velikosti 46-62.

595 00 10-xx 
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ZMOGLJIVA ZAŠČITNA OBLAČILA 
HUSQVARNA
Paleta zaščitnih oblačil Husqvarna Classic je idealna za občasna opravila na prostem.  
Ker so zasnovana z mislijo na uporabnika, zagotavljajo kakovost in zanesljivost, ki se pričakuje  
od Husqvarne. Visokokakovostni materiali in dovršeno oblikovanje, zanesljiva in preizkušena 
zaščita ter udobje upravičijo zaupanje, ki ga potrebujete za učinkovito opravljanje dela.

CLASSIC OBČASNA UPORABA
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OSTANITE HLADNI
Jakna ima prednjo zadrgo po celi dolžini in odprt 
zgornji hrbtni del. Zadrge za zračenje na hrbtni 
strani hlačnic za prilagajanje zračenja. 

ZAŠČITA ZAŠČITE 
Podloga zaščite pred urezom je popolnoma 
prekrita, tako da žagovina ne more ogroziti 
zmogljivosti plasti vlaken. 

ŽEPI Z ZADRGO
Zavoljo enostavnega dostopa do osebnih  
stvari je jakna opremljena z dvema prednjima 
žepoma z zadrgo in žepom na prsnem delu.

OJAČITVE ZA ZDRŽLJIVOST
Spodnji del zaščitne podloge na notranji strani 
hlač je ojačan, da ščiti zaščito pred urezom pred 
obrabo in zagotavlja veliko zdržljivost.

KAKŠNO ZAŠČITNO OPREMO 
POTREBUJEM PRI UPORABI  
VERIŽNE ŽAGE?
Verižne žage nikoli ne uporabljajte brez zaščitnih hlač z zaščito pred urezom, 
čelade z vizirjem in glušnikov, škornjev z zaščito pred urezom ter rokavic. 
Poleg tega Husqvarna priporoča tudi nošenje odsevne gozdarske jakne. 
Vedno obvestite nekoga o tem, kje delate in kdaj pričakujete, da boste z 
 delom zaključili. Na dosegu roke imejte komplet za prvo pomoč in komuni-
kacijsko sredstvo, kot je piščal ali mobilni telefon, da boste lahko poklicali  
na pomoč, v primeru, da bi bilo to potrebno.

GOZDARSKA JAKNA, CLASSIC
Moderno oblikovanje za občasna opravila na 
prostem, kot je priprava drv. Izdelana iz visokoka-
kovostnega poliestra/bombaža v kepru z dobro 
vidnimi oranžnimi deli in odsevnimi logotipi, z 
dvema prednjima žepoma in žepom na prednjem 
delu, za udobno delo in dobro vidnost. Velikosti 
S –XXL.

582 33 51-xx 

ODSEVNA GOZDARSKA JAKNA, CLASSIC
Udoben kroj za občasno delo v gozdu ali na  
cesti. Izdelana iz visokokakovostnega poliestra/
bombaža v kepru z žepom na prednjem delu, 
vidnost je preizkušena v skladu s standardom  
EN ISO 20471 razred 3 (najvišji standard), zato  
je odobrena za delo na cesti in tudi v gozdu. 
Velikosti S –XXXL.

596 30 46-xx 

ZAŠČITNE HLAČE, CLASSIC
Zanesljiva zaščita za občasne uporabnike 
motorne žage za pripravo drv ali druga občasna 
opravila na prostem. Izdelane iz zdržljivega 
poliestra/bombaža v kepru. Podloga zaščite  
pred urezom je ojačana na spodnji notranji strani, 
da kljubuje obrabi zaradi škornjev. Izpolnjujejo 
zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). 
Velikosti 44 –64.

Dopasne, 595 00 14-xx  
Na voljo tudi s 5 cm krajšimi hlačnicami (44-64)

Z naramnicami, 596 30 48-xx

HLAČNICE, CLASSIC
Zaradi hitre in enostavne namestitve zagotavljajo 
občasnim uporabnikom motorne žage zanesljivo 
zaščito in udobje, ki ju lahko pričakujejo od 
Husqvarne. Izdelane iz zdržljivega poliestra/
bombaža v kepru, z zadrgo po celi dolžini na 
zadnji strani hlačnic. Podloga zaščite pred 
urezom je ojačana na spodnji notranji strani,  
da kljubuje obrabi zaradi škornjev. Izpolnjujejo 
zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). 
Ena velikost.

595 00 16-01

ZAŠČITNE HLAČE, CLASSIC ENTRY
Zanesljiva in dostopna zmogljivost za pripravo 
drv in druga občasna opravila na prostem. Dva 
prednja žepa in zadrge za zračenje na hrbtni 
strani hlačnic zagotavljajo udobje. Zaščita pred 
urezom izpolnjuje zahteve standarda EN381 
razred 1 oblika A. Velikosti 44-58.

596 31 63-xx
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JAKNA ZA KOŠNJO  
IN OBREZOVANJE TECHNICAL
Jakna, ki je posebej zasnovana za dolgotrajno delo  
z oprtnikom. Prostor za dodatno oblazinjenje ramen.  
Žepi so lahko dostopni tudi med nošenjem oprtnika. 
Ojačitve na izpostavljenih delih izboljšajo trpežnost in 
podaljšajo življenjsko dobo. Zadrge za zračenje pod 
rokavi in odprtine za zračenje na zadnjem delu 
zagotavljajo toplotno udobje. Ergonomsko predhodno 
ukrivljeni rokavi. Velikosti S –XXL.

580 68 82-xx 

HLAČE ZA KOŠNJO  
IN OBREZOVANJE TECHNICAL
Hlače, ki so posebej zasnovane za dolgotrajno delo  
z gozdarskim obrezovalnikom ali koso na nitko. Prostor  
za dodatno oblazinjenje bokov. Vodoodbojni material  
na prednjem delu in ob straneh hlačnic z dodatnim 
oblazinjenjem proti letečim kamenčkom. Površinsko obdelana 
tkanina olajša odstranjevanje mokre trave. Ojačitve na 
izpostavljenih delih izboljšajo trpežnost in podaljšajo 
življenjsko dobo. Zadrge za zračenje na zadnjem delu hlačnic 
ohranjajo temperaturo na udobni ravni. Ergonomsko 
predhodno ukrivljeni kolenski deli. Velikosti 46 –60.

580 68 81-xx 

POSEBEJ ZASNOVANA  
ZA KOŠNJO IN DELO NA VRTU
Nošenje oprtnika med dolgotrajnim delom z gozdarskim obrezovalnikom 
ali koso na nitko zahteva od oblačil posebno udobje in funkcionalnost. 
Praktični detajli, na pravih mestih, kot so oblazinjenje in žepi z zadrgo,  
so ravno tako pomembni kot udobna podloga in šivi, zadrge za zračenje 
in trpežna zaščita pred letečimi delci.

NOVO NOVO

ZRAČENJE
Zadrge za zračenje pod pazduho za boljše 
uravnavanje temperature.

ZAŠČITNI MATERIAL
Material na prednjem delu in ob straneh hlačnic 
je vodoodbojen in podložen, kar nudi zaščito, npr. 
pred letečimi kamenčki.

ODSEVNA JAKNA ZA KOŠNJO IN OBREZOVANJE, 
TECHNICAL
Jakna, ki je posebej zasnovana za dolgotrajno delo 
z oprtnikom. Odsevnost skladna z EN ISO 20471 
razred 3. Prostor za dodatno oblazinjenje za 
razbremenitev ramen. Žepi so lahko dostopni tudi 
med nošenjem oprtnika. Zadrge za zračenje pod 
rokavi in odprtine za zračenje na zadnjem delu 
zagotavljajo toplotno udobje. Nova konstrukcija 
rokava, ergonomsko predhodno ukrivljeni rokavi 
ter hrbtni del iz materiala 4-way stretch 
zagotavljajo dobro gibljivost. Velikosti S – XXL.

597 24 59-xx

ODSEVNE HLAČE ZA KOŠNJO IN OBREZOVANJE, 
TECHNICAL
Hlače, ki so posebej zasnovane za dolgotrajno delo z 
gozdarskim obrezovalnikom ali koso na nitko. 
Odsevnost skladna z EN ISO 20471 razred 2. Prostor 
za dodatno oblazinjenje za razbremenitev bokov. 
Vodoodbojni material na prednjem delu in ob straneh 
hlačnic z dodatnim oblazinjenjem proti letečim 
kamenčkom. Površinsko obdelana tkanina omogoča 
odstranjevanje mokre trave. Ojačitve na izpostavljenih 
delih izboljšajo trpežnost in podaljšajo življenjsko 
dobo. Zadrge za zračenje za zadnjem delu hlačnic 
ohranjajo temperaturo na udobni ravni. Ergonomsko 
predhodno ukrivljeni kolenski deli. Velikosti 46-60.

597 24 62-xx

DOBRA GIBLJIVOST
Posebej ukrojeni, ergonomsko predhodno 
ukrivljeni rokavi ter hrbtni del iz materiala 4-way 
stretch izboljšajo gibljivost.

OBLAZINJENJE ZA BOKE
Žep za dodatno oblazinjenje za zaščito bokov in 
lažje delo.
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DEŽNA JAKNA
Izdelana iz vodoodpornega in raztegljivega 
materiala z varjenimi šivi. Ojačan prsni in hrbtni 
del ter rokavi za dobro zračnost. Močna mrežasta 
podloga pod ramenskim delom. Ovratnik iz 
rebrastega žameta z zapenjanjem, zelo dolgi 
rokavi z zapiranjem na ježka in podaljšan hrbtni 
del za odtekanje dežja. Žep na prsnem delu  
in dolga prednja zadrga sta dobro zaščitena. 
Velikosti S–XL.

523 07 92-xx

DEŽNE HLAČE
Hlače za dež, ki so izdelane iz vodoodpornega in 
raztegljivega materiala z varjenimi šivi. Zadrga na 
spodnji strani hlačnic za lažjo namestitev preko 
škornjev. Ta model ima 10 cm mrežaste podloge 
na zgornjem delu za dobro zračenje in elastiko  
v pasu z vrvico. Velikosti S–XL.

523 08 05-xx

DEŽNI JOPIČ ZA HRBET Z ROKAVI
Jopič ima zelo dolg hrbtni del, varjene šive, 
nastavljive gumbe na prednjem delu, zelo dolge 
rokave z zapenjanjem in podaljšan hrbtni del  
za odtekanje dežja. Ena velikost.

505 63 16-10

HLAČNICE ZA DEŽ
Za pritrditev na pas ali pas za orodje. Hlačnice  
so prilagodljive na tri dolžine. Ena velikost.

505 63 26-10

SOFTSHELL JAKNA
Vodoodbojna in proti vetru odporna softshell 
jakna iz udobne in raztegljive membrane z mehko 
notranjostjo iz flisa. Primerna za vsako vreme. 
Nosite jo lahko preko drugega oblačila ali 
samostojno. Ramenski del, spodnji del rokava  
in stranski del so ojačani s corduro. Rokavi so 
udobno krojeni za večje udobje in svobodo 
gibanja. Prilagodljiv spodnji del in zapenjanje  
z ježkom na koncu rokava. Štirje prednji žepi  
z zadrgo in dva notranja žepa. Velikosti S–XL.

577 25 30-xx 

ENOSLOJNO SPODNJE PERILO
Izdelano iz 100 % pletene poliestrske tkanine,  
ki vsebuje predeni in tkani poliester. Tkanina 
odvaja vlago s kože in jo oddaja naslednjemu 
kosu oblačila. S tem zagotavlja dobro zračnost  
in udobje pri delu. Velikosti 46–58. 

Spodnja majica, 544 96 41-xx

Dolge spodnje hlače, 544 96 42-xx

OSTANITE SUHI V MOKRIH POGOJIH
Udobni modeli, narejeni iz lahkih, nevpijajočih ter na veter in dež odpornih materialov so osnovna vrlina naših 
dovršenih oblačil, ki ohranjajo vašo suhost in toploto med delom v mokrem in mrzlem delovnem okolju. Naš 
asortiman visokokakovostih oblačil za dež zajema več vidikov vremenskih težav in ponuja širok izbor modelov,  
ki so kos različnim delovnih situacijam.

FUNKCIONALNO OBLIKOVANJE
Vsa oblačila za dež so popolnoma 
prilagodljiva. Podaljšan hrbtni del 
omogoča, da ostanete suhi, ne glede 
na to, kaj delate.

VODOODBOJNOST
Oblačila iz raztegljivega materiala 
(softshell) ostanejo suha in se dobro 
prilegajo.

JAKNA/TELOVNIK IZ MIKROFLISA
Udobna jakna / telovnik iz 100 % poliestrskega 
mikroflisa in materiala 4-way stretch, ki vpije 
samo 6 % vlage. Spredaj zadrga po vsej dolžini, 
prsni žep in prednja žepa z zadrgo.  
Velikosti S–XL.

Jakna, 577 25 65-xx

Telovnik, 577 25 66-xx
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USNJENI ČEVLJI,  
TECHNICAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Robustni, lahki in udobni usnjeni čevlji, ki se 
odlikujejo po ojačitvah iz mikrovlaken in mrežasti 
podlogi iz poliestra. Zaščita pred urezom 20 m/s. 
Prekrivanje zaščite za daljšo življenjsko dobo. 
Ojačani spodnji deli in petni deli zagotavljajo 
boljšo odpornost proti obrabi in večjo stabilnost 
gležnjev in stopal. Vložek za čevlje je odstranljiv 
in pralen. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 
17249:2013 razred 2 (24 m/s). Velikosti 36 –48.

578 78 56-xx 

ZAŠČITNA OBUTEV ZA  
NAJVEČJE UDOBJE IN STABILNOST
Nudimo pester izbor zaščitne obutve z modernim oblikovanjem in iz visoko-
ka kovostnih materialov, zato lahko vsak uporabnik najde sebi primeren par.  
Naši edinstveni škornji so plod raziskav in razvoja, temelječega na izkušnjah 
profesionalnih uporabnikov, ki delajo v gozdovih, parkih in na vrtovih.

BALZAM ZA USNJE
Ohranja usnje mehko in udobno ter mu daje odbojnost za 
vodo in umazanijo. Vsebuje lanolin, čebelji vosek, vazelin  
in kunje olje 200 ml.

590 65 22-01 

NOVO

VAREN KORAK
Stabilen podplat z optimalnim oprijemom 
preprečuje zdrs v hladnih pogojih.

ZASNOVANI ZA DELO
Mehak opetnik in podloga za udobje med 
dolgotrajnim delom.

ZA DOLGOTRAJNO UPORABO
Usnje Perwanger® je dobro zračno ter odporno 
proti vodi in praskam, zato so čevlji zelo trpežni 
in udobni.

DOBER OPRIJEM
Podplat Vibram® zagotavlja odličen oprijem, tudi 
na spolzkih tleh, kar izboljša varnost. 

USNJENI ŠKORNJI,  
FUNCTIONAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Vodoodbojni, lahki usnjeni škornji, ki nudijo 
stabilnost in so primerni za zahtevno uporabo. 
Ojačan prednji in zadnji del za boljšo oporo in 
podložen jezik in zgornji del za večje udobje. 
Membrana TE-POR poskrbi za suha stopala, 
medtem ko podplat Vibram® zagotavlja dober 
oprijem. Enostavna pritrditev vezalk za 
enostavno prilagoditev. Opremljeni so z zaščitno 
kapico za večjo varnost. Izpolnjujejo zahteve 
standarda EN 17249:2013 razred 2 (24 m/s). 
Velikosti 39 – 47.

595 08 73-xx 

GUMIJASTI ŠKORNJI,  
FUNCTIONAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Z zaščitnimi škornji bodo vaša stopala suha, 
varna in pripravljena na delo. Z jekleno kapico, 
zaščito pred urezom, zaščito gležnja, izboklinami 
na peti in nedrsečim podplatom z možnostjo 
pritrditve žebljev. Te škornje razvijamo in preiz-
kušamo v tesnem sodelovanju s profesionalnimi 
uporabniki. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 
17249:2013 razred 2 (24 m/s). Velikosti 37 –47.

573 95 58-xx 

USNJENI ČEVLJI,  
TECHNICAL GARDEN
Izdelani iz kakovostnega vodoodpornega usnja /
najlonske mreže ter zasnovani za dolgotrajno 
delo v parku ali na vrtu ali za prosti čas. Membrana 
sympatex zagotavlja 100 % vodoodpornost 
škornjev. Prednji del čevlja je dodatno zaščiten  
z gumo. Jermenček na zadnjem delu in jeziku  
za lažje obuvanje. Izpolnjujejo zahteve standarda 
EN ISO 20345:2011. Velikosti 36 –47.

575 35 47-xx 

GUMIJASTI ŠKORNJI,  
FUNCTIONAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Udobni, ročno izdelani škornji z zaščito pred 
urezom za dolgotrajno delo v vsakem vremenu. 
Ojačani zgornji del z jekleno kapico in ojačani rob 
podplata z možnostjo pritrditve žebljev. Posebno 
oblikovana peta za lažje obuvanje in sezuvanje. 
Izpolnjujejo zahteve standarda EN 17249:2013 
razred 3 (28 m/s). Velikosti 37 –50.

573 95 59-xx 

USNJENI ŠKORNJI,  
CLASSIC Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Robustni, lahki in udobni usnjeni čevlji, ki se 
odlikujejo po ojačitvah iz mikrovlaken in 
mrežasti podlogi iz poliestra. Zaščita pred 
urezom 20 m/s. Prekrivanje zaščite za daljšo 
življenjsko dobo. Ojačani spodnji deli in petni 
deli zagotavljajo boljšo odpornost proti obrabi 
in večjo stabilnost gležnjev in stopal. Vložek 
za čevlje je odstranljiv in pralen. Izpolnjujejo 
zahteve standarda EN 17249:2013 razred 3 
(20 m/s). Velikosti 39 –47.

586 44 71-xx 

TECHNICAL – PROFESIONALNA UPORABA

CLASSIC – OBČASNA UPORABA

FUNCTIONAL – OBČASNA UPORABA
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ROKAVICE CLASSIC LIGHT 
Tesno prileganje, udobne rokavice. Palec iz 
strojenega kozjega usnja s hrbtno stranjo iz 
interlock jerseya. Primerne za različna opravila. 
Izpolnjujejo zahteve standarda EN 388:2016. 
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx 

ROKAVICE TECHNICAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Kratke in dobro prilegajoče za boljšo gibljivost. 
Palec iz strojenega kozjega usnja z interlock 
jerseyem in sivo peno. Hrbtna stran iz laminira-
nega spandexa. Izpolnjujejo zahteve standarda 
EN 381-7:1999 razred 1 (20 m/s) in 
EN 388:2016. Velikosti 8, 9, 10

579 38 10-xx 

ROKAVICE FUNCTIONAL  
Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Udobne z dvojnim palcem iz strojenega kozjega 
usnja, s hrbtno stranjo iz penastega laminiranega 
spandexa in najlonskimi neoprenskimi pregibi. 
Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381-7:1999 
razred 0 (16 m/s) in EN 388:2016. Velikosti 7, 8, 
9, 10, 12.

579 38 02-xx 

ROKAVICE FUNCTIONAL
Udobne rokavice za dolgotrajno rabo. Z dvojnim 
palcem iz strojenega kozjega usnja, s hrbtno 
stranjo iz penastega laminiranega spandexa  
in najlonskimi neoprenskimi pregibi. Izpolnjujejo 
zahteve standarda EN 388:2016.  
Velikosti 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx 

ZIMSKE ROKAVICE FUNCTIONAL
Tople, udobne in vodoodporne rokavice.  
Z dobro zračno membrano Hipora, izolacijo iz 
materiala Thinsulate in podlogo iz mikroflisa. 
Izpolnjujejo zahteve standarda EN 388:2016.  
Velikosti 8, 10, 12.

579 38 03-xx 

ROKAVICE CLASSIC
Trpežne rokavice v eni velikosti. Palec iz 
strojenega kozjega usnja s hrbtno stranjo iz 
spandexa. Gumirani zapestniki z bombažno 
vezavo za dobro prileganje. Izpolnjujejo zahteve 
standarda EN 388:2016. Ena velikost.

579 37 99-10 

ROKAVICE TECHNICAL LIGHT
Ozko prilegajoče in udobne iz obrnjenega kozjega 
usnja z zelo mehkim brušenim semišem. Hrbtna 
stran iz laminiranega spandexa z odsevnim 
obšivom. Izpolnjujejo zahteve standarda 
EN 388:2016. Velikosti 8, 9, 10.

579 38 06-xx 

ROKAVICE TECHNICAL
Kratke in dobro prilegajoče za boljšo gibljivost. 
Palec iz strojenega kozjega usnja z interlock 
jerseyem in sivo peno. Hrbtna stran iz laminira-
nega spandexa. Izpolnjujejo zahteve standarda 
EN 388:2016. Velikosti 9, 10, 12.

579 38 04-xx 

NOGAVICE HUSQVARNA
Nogavice, ki vpijajo in  odvajajo vlago.  
Velikosti 37– 46.

505 61 60-xx 

SUŠILNIK ZA ČEVLJE / ŠKORNJE
Za enostavno in hitro sušenje vseh vrst 
obutve, ne da bi usnje postalo trdo in krhko. 
1,1-metrski kabel, 4 + 4 W / 230 V.  
Certificiran v skladu s CE. 

544 96 40-01 

ŽEBLJI
Žeblji z orodjem za vstavljanje. 50 kosov.

587 25 81-01 

VEZALKE
Vezalke za usnjene škornje.

579 30 10-01.  

ROKAVICE, KI USTREZAJO VAŠIM ZAHTEVAM
Nudimo širok izbor rokavic, ki so posebej zasnovane za različne namene uporabe.  
Vrtnar, gozdar ali negovalec dreves? Vi odločate o tem, kaj potrebujete za varno delo.  
Naše rokavice so kos vsem zahtevam. 

ZAŠČITNA OPREMA

NOGAVICE CLIMAYARN
Udobne nogavice iz materiala Climayarn 
dajejo topel občutek v mrzlem vremenu in 
preprečujejo pregrevanje v vročini.  
Velikosti 37–48. 

589 91 23-xx 

UDOBNA OBLIKA
Rokavice se zapenjajo z udobnim ježkom, ki 
omogoča varno in popolno prileganje, in so sešite  
z udobnimi šivi, ki sledijo obliki dlani.

MATERIAL PREMIUM
Kozje usnje nudi dobro zaščito pred vlago,  
saj vsebuje naravno maščobo, zato je primerno 
za zahtevna opravila.

TECHNICAL– PROFESIONALNA UPORABA

FUNCTIONAL – POLPROFESIONALNA UPORABA

CLASSIC – OBČASNA UPORABA
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VAŠA GLAVA, OČI IN UŠESA  
ZASLUŽIJO PROFESIONALNO ZAŠČITO
Zaščita najbolj ranljivih delov telesa je predmet obsežnih raziskav in tehnološkega 
razvoja izdelkov. Na podlagi tesnega in dolgotrajnega sodelovanja s profesionalnimi 
uporabniki smo zasnovali odlično kombinacijo ergonomsko oblikovane opreme za 
zaščito glave, oči in ušes. V primeru, da ste glasbeno razpoložljivi, lahko zaščite  
svoj sluh s funkcijo predvajanja zvoka. 

GOZDARSKA ČELADA FUNCTIONAL
Izdelana za gozdarske delavce, ki iščejo 
optimalno kombinacijo varnosti in ergonomije  
pri dnevni rabi. Opremljena z vizirjem UltraVision, 
ki za zagotavljanje boljše vidljivosti zmanjša 
prehod svetlobe samo za 20 %. 6-točkovno  
vpetje za udobje pri nošnji. Glušniki z optimalno 
ergonomijo. Dizajn omogoča dolgo rabo brez 
obremenitev in pritiskov na glavo in ušesa. 
Oranžna. 

576 41 24-02 

Flourescentno oranžna, 576 41 24-01

GOZDARSKA ČELADA CLASSIC
Popolno opremljena čelada za občasno delo v 
gozdu ali na vrtu. Z običajnim šest točkovnim pla-
stičnim oblazinjenjem in enoročno nastavljivim 
trakom. Tri stopnje nastavitve globine blazinjenja 
za individualno prileganje. Glušniki so zasnovani 
za optimalno ergonomijo. Vizir s kovinsko mrežico 
za dobro zaščito in vidljivost.

Oranžna, 580 75 43-01 

GOZDARSKA ČELADA TECHNICAL
Robustna, a lahka čelada z domišljeno zasnovo,  
ki jo odlikujejo premišljene rešitve, ki zmanjšujejo  
težo, izboljšujejo prileganje in zagotavljajo 
udobnejšo temperaturo glave tudi med 
dolgotrajnim delom. Tudi z izboljšanim vidnim 
kotom in utorom za naglavno svetilko. 

Flourescentno oranžna, 585 05 84-01

Flourescentno oranžna, z X-COM R,  
595 08 43-01

ZAŠČITNA OPREMA

HLADNA IN UDOBNA
Sistem zračenja naše gozdarske čelade 
Technical ohranja vašo glavo hladno in udobno 
tudi v vročem vremenu in med intenzivnim 
delom.

ENOSTAVNO PRILAGODLJIVA
Naša gozdarska čelada Technical je opremljena 
z nastavitvenim koleščkom, ki omogoča 
uporabniku enostavno in hitro nastavitev velikosti 
z eno roko.

ČELADA ARBORIST TECHNICAL
Lahka in zračna čelada za profesionalne 
negovalce dreves. Edinstven sistem 
prilagajanja z dvema kolescema,  
ki glavo postavi v središče čelade,  
s čimer se zagotovi najboljše ravnotežje  
in stabilnost.

Flourescentno oranžna, 578 09 23-01 

VIZIR ZA NEMOTEN POGLED
Naš edinstven dizajn omogoča nemoten pogled 
ob dvignjenem vizirju.

TECHNICAL – PROFESIONALNA

CLASSIC – OBČASNA UPORABAFUNCTIONAL – OBČASNA UPORABA
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GLUŠNIKI
Udobni glušniki, ki omogočajo 20 % uravnavanje pritiska. Zelo primerni  
za uporabo pri košnji trave in obrezovanju. Pokriti med vizirjem in naglavnim 
obročem, da zaščitijo vašo glavo pred koščki trave in dežjem. Pri uporabi 
vizirja morate vedno nositi zaščitna očala. Opremite jih  lahko tudi s ščitom 
pred soncem.

Z vizirjem iz perspexa, 505 66 53-48

Z mrežastim vizirjem, 505 66 53-58 

GLUŠNIKI, GARDENER 
Bolj enostaven model z zelo širokim obročem brez podloge, zato je prileganje 
boljše in bolj udobno ter pritisk manjši. Na voljo tudi z vizirjem.

505 69 90-12

Z vizirjem iz perspexa, 505 66 53-60 

ZAŠČITNA OČALA X
Stekla, ki so odporna proti odrgninam, in se lahko 
nagnejo ter okvir, ki se lahko podaljša. Rumena 
stekla za boljšo vidnost v temi in siva stekla z UV 
zaščito za boljšo vidnost v sončnih razmerah. 

Clear X, 544 96 37-01

Sun X, 544 96 37-03

Yellow X, 544 96 37-02 

ZAŠČITNA OČALA
Stekla, ki so odporna proti odrgninam, z navadnim 
okvirjem. Na voljo s prozornimi stekli in sivimi 
stekli z UV zaščito. 

Clear, 544 96 38-01

Sun, 544 96 38-02 

ZAŠČITNA OČALA
Namenjena ljudem, ki nosijo očala. Stekla, ki se  
ne rosijo, mehko notranje oblazinjenje za večje 
udobje. Odporna so proti udarcem, prahu, letečim 
delcem. 

544 96 39-01 

ZAŠČITNA OPREMA

GLUŠNIKI ZA ČELADO
Razviti za optimalno ergonomijo in dolgotrajno 
uporabo. Opremljeni z edinstvenim poliuretanskim 
vložkom, ki ušesu zagotavlja največ prostora. 
Najboljša izbira z ozirom na udobje in zahteve 
posameznika.

H200 in Alveo, 505 66 53-25

H300, 587 44 24-01

GLUŠNIK Z NAGLAVNIM OBROČEM
Model omogoča 20 % uravnavanje pritiska. 
Mehka in zračna podloga naglavnega obroča. 
Glušniki so zasnovani za optimalno ergonomijo.

505 66 53-04 

GLUŠNIKI Z FM RADIEM
Novi glušniki z FM radiem, izboljšano kakovostjo 
zvoka in novo zasnovanim naglavnim obročem,  
ki zmanjšuje pritisk na glavo in ušesa. Blazine  
so zasnovane tako, da sledijo obliki glave,  
kar zagotavlja popolno prileganje. Opremljeni  
s 3,5 mm avdio vhodom (AUX) za mp3 in 
komunkacijsko radijsko povezavo.

Naglavni obroč, 578 27 49-03 

Za čelado, 578 27 49-04

GLUŠNIK Z BLUETOOTH-OM
Husqvarna X-COM R z Bluetooth®-om omogoča 
sprejemanje in opravljanje klicev, zunanjo 
radijsko povezavo ali poslušanje glasbe po izbiri, 
neposredno v glušniku. Velik gumb za pogovor  
in notranja FM radijska antena. Na sliki prikazan 
spodnji mikrofon je naprodaj posebej kot  
dodatna oprema.

Naglavni obroč, 595 08 40-01 

Za čelado, 595 08 42-01

Mikrofon, 596 48 95-01  

HIGIENSKI KOMPLET
Komplet za zamenjavo za glušnike. Vključuje 
absorbent in higienske blazinice za glušnike.

Za pasivne, 505 66 53-26 

Za FM-radio, 578 40 23-01 

Za X-COM, 596 48 94-01 

VIZIR S KOVINSKO MREŽICO
Primeren za vse čelade in glušnike.

505 66 53-21 

VIZIR Z NAJLONSKO MREŽICO
Primeren za vse čelade in glušnike.

505 66 53-19 

VIZIR IZ PERSPEXA
Primeren za vse čelade in glušnike.

505 66 53-43 

VIZIR ULTRAVISION
Zmanjšanje svetlobe samo za 20 % preko 
cele površine mrežice. Manjša občutljivost  
za zastajanje vode na mrežici. Manjša 
občutljivost za trajno deformacijo.

574 61 35-01 

VIZIR, ODPOREN PROTI ROSENJU
Vizir iz polikarbonata, odpornega proti 
odrgninam z nanosom proti rosenju na 
notranji strani. Primeren za vse čelade  
in glušnike. 

505 66 53-63  

VIZIR ZA GOZDARSKO ČELADO TECHNICAL
Vizir z majhnim zmanjšanjem prepustnosti 
svetlobe in izboljšano zasnovo, ki obdaja 
obraz, za zaščito iz vseh smeri. 

586 40 96-01 

NOVO 
Vizir z gostejšo, robustnejšo mrežico.  
Ščiti pred fino žagovino 

597 68 17-01
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ZAMENJAJTE 
OBLAČILA. NE SEBE.
Pokažite kdo ste, tudi če trenutno ne opravljate zahtevnega opravila. Serija oblačil 
Husqvarna Xplorer vam to omogoča. V teh oblačilih in dodatkih za prosti čas se boste 
počutili udobno in kazali svojo samozavest tudi v prostem času.

DODATKI XPLORER

ODKRIJTE NEZNANO
Vsako opravilo ali pot ima svoje zakonitosti – v vsakem primeru izboljšati 
vaše osebno udobje. Na primer, mi imamo posode za hrano Husqvarna 
Xplorer in termovke iz nezmečkljivega nerjavečega jekla. Z dvostensko 
bakreno vakuumsko izolacijo, ki ohranja vašo pijačo vročo 6 ur in hladno 
do 24 ur. Silikonska tesnila ohranjajo hrano svežo in galvanizirana prevleka 
zagotavlja, da posode ne oddajajo ali sprejemajo okusa.
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ZAMENJAJTE 
OBLAČILA. NE SEBE.

NOVO NOVO NOVO

POSODA ZA HRANO Z ŽLICO, IZOLIRANA
Hitro obnovite zaloge energije in postrezite kosilo iz te priročne 
posode za hrano. Opremljena z zložljivo žlico v pokrovu. Pokrov 
tesni brez puščanja in široka odprtina olajša prehranjevanje, 
polnjenje in čiščenje termo posode po uporabi.

0,6 liter, 597 41 78-01

TERMOVKA, IZOLIRANA
Odnesite vašo najljubšo pijačo v tej izolirani termovki iz 
nezmečkljivega nerjavečega jekla v vaš najbolj priljubljen kraj v 
naravi.

0,75 litra, 597 41 79-01 

STEKLENICA ZA VODO, IZOLIRANA
Poskrbite za to, da boste imeli dovolj vode, a se pri tem izogibajte 
uporabi plastike. Ta steklenica iz nerjavečega jekla ima ojačan in 
tesno prilegajoč se pokrovček.

0,5 litra, 597 41 81-01 
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HUSQVARNA XPLORER

KVALITETA OBLAČIL
Počutite se udobno tudi izven delovnega časa in bodite pripravljeni na vse, 
kar se vam lahko zgodi v prostem času. S kolekcijo oblačil za prosti čas 
Husqvarna Xplorer boste vedno pripravljeni na najboljšo izkušnjo, ne da bi pri 
tem trpeli udobje, prileganje ali stil. Vsa oblačila in dodatki so izdelani iz 
visoko kvalitetnih materialov in prilagojeni za uporabo v prostem času.

TORBA S KOLEŠČKI, 90 L
Torba s koleščki prostornine 90 l je kot nalašč za prevoz 
vseh vaših potrebščin. Zadrga U-oblike na zgornjem 
delu za lažje pakiranje, medtem ko trdi stranici in dno 
omogočajo, da torba stoji pokonci brez opore. Zavoljo 
udobja so priložene posebne vrečke, torba pa je 
opremljena tudi ž žepom za osebni dokument.

593 25 81-01 

NAHRBTNIK, 30 L
Udoben, visoko kakovosten nahrbtnik za vsako vreme, 
izdelan iz trpežnega materiala TPU/ribstop, ki ohrani 
notranjost suho in omogoča enostavno čiščenje. Veliki 
predelki za prenosnik, steklenico za vodo in termo 
steklenico ter tesnilno zapiranje, ki ga je moč zapreti  
na dva načina.

593 25 82-01 

JAKNA IZ FLISA
Jakna iz flisa je v vseh letnih časih prijeten in 
topel spremljevalec. V hladnih pomladnih ali 
jesenskih dneh jo lahko nosite pod drugim 
oblačilom ali samostojno kot udobno zunanjo 
jakno. Jakna je na voljo v moških in ženskih 
velikostih, da je prileganje res najboljše.

ženski model, jekleno siva barva, XS–L,  
593 25 22-xx 

moški model, granitno siva barva, S–XXL,  
593 25 23-xx 

MAJICA FOREST CAMO
Majica s kratkimi rokavi v uniseks velikostih in s 
sivim kamuflažnim potiskom. Idealna je za nošenje 
pod puloverjem ali samostojno pri višjih 
temperaturah. Velikosti XS–XXL.

593 25 24-xx 
HLAČE ZA PROSTI ČAS
Udobne in trpežne hlače za aktivnosti na prostem iz 
materiala 4-way stretch na kolenih in zadnjem delu, 
ojačana tkanina na izpostavljenih delih in predhodno 
ukrivljena kolena za večje udobje in gibljivost. 
Enostavno prilagodljiva pas in dolžina za odlično 
prileganje. 

Ženski model, siva/roza, XS–L, 597 43 08-xx

Moški model, siva/zelena, S–XXL, 597 41 85-xx
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TORBA, 70 L
Trpežna torba prostornine 70L iz kvalitetnih materialov 
in se odlikuje po domišljenih rešitvah. Zunanji material 
tarpaulin ohrani vsebino torbe suho, hkrati pa je 
enostaven za čiščenje. Notranji mrežast žep za lažje 
razporejanje, za dodatno oporo ramenski pasovi in 
priloženi sta 2 posebni vrečki.

593 25 83-01 

TELOVNIK IZ FLISA
Za prosto gibljive roke in toplino. Telovnik iz flisa je idealen  
za veliko aktivnosti na prostem, kot sta žaganje drv ali delo 
na vrtu. Pleten material iz flisa je udoben in mehak, telovnik 
pa je na voljo v moških in ženskih velikostih, da je prileganje 
res najboljše.

ženski model, jekleno siva barva, XS–L, 593 25 43-xx  

moški model, granitno siva barva, S–XXL, 593 25 44-xx 

MAJICA BARK CAMO
Majica z dolgimi rokavi je popolna izbira v primeru, da  
z vremenom ne kaže računati, vam pa ni preveč toplo.  
Na voljo so v moških in ženskih velikostih, barva je 
kamuflažna temnozelena z logotipom Husqvarna.  
Odlična za vsakodnevna opravila. Velikosti XS–XXL.

593 25 31-xx 

POKRIVALO ZA VRAT
Pokrivalo za vrat je razvito posebej za dodatno 
toplino in z namenom, da vas med opravljanjem 
lažjih opravil v gozdu v hladnejših dneh ne ohladi 
veter. Na voljo je v oranžni barvi kamuflažnim 
potiskom z logotipom Husqvarna.

593 25 76-01 

KAPA PIONEER SAW
Kapa je črne barve s podobo naše prve žage na 
prednjem delu. Izdelano iz zračnega Coolmax materiala. 

593 25 37-01 

JAKNA
Zračna in vodoodporna shell jakna iz materiala 4-way 
stretch. Ponuja najboljšo udobnost. Opremljena je 
varjenimi šivi in domišljenimi rešitvami, kot so podložen 
žep za mobilni telefon, skrite odprtine pod rokavi za 
prilagodljivo zračenje ter zapiranje z ježki na rokavih.

ženski model, vinsko vijolične barve, XS–L, 
593 25 04-xx   

moški model, gozdnato zelena barva, S–XXL, 
593 25 05-xx  

KAPA S ŠČITNIKOM
Husqvarnina kapa s ščitnikom je bila vedno priljubljena,  
ne glede na vreme. Ta kolekcija nudi tri stile kape: 
oranžno s prilagodljivim ježkom in podobo naše prve 
žage, sivo s prilagodljivim usnjenim trakom in kapo 
kamuflažne barve z oranžnim vizirjem in prilagodljivim 
usnjenim trakom. Vse kape imajo na zadnji strani trak, s 
katerim lahko enostavno nastavite prileganje. 

pionir žaga, oranžna, 593 25 39-01  

siva, granitno siva barva, 593 25 40-01 

kamuflažna, gozdnato zelena barva, 594 72 97-01 

PULOVER
Ta pulover je odličen spremljevalec aktivnosti na 
prostem, saj je idealno udoben in prilegajoč se kot 
spodnji del za dodatno vrhnje oblačilo ali kot 
samostojna jakna. Velikosti so uniseks, zato je primeren 
tako za moške kot ženske. Izdelan je iz udobnih 
materialov in je zelene barve lichen, zato se lahko kar 
zlijete z naravo. Velikosti XS-XXL.

597 93 12-xx

ZIMSKA ČEPICA
Klasična, elegantna zimska kapa iz 30%-ne volne 
merino. Ko v hladnih dneh potrebujete dodatno toploto, 
vam kapa prinese toplino in ugodje. Narejena je na 
Švedskem iz sledljive volne merino.

Siva, 593 25 38-01
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PREKO GOLEGA 
LASTNIŠTVA

HUSQVARNA CARE™

Nakup izdelka Husqvarna pomeni nakup celotnega sistema podpore 
kakovosti in zanesljivosti. Bistveni del nakupne izkušnje je, da nam 
lahko popolnoma zaupate, da bomo za vaš izdelek vedno poskrbeli v 
najboljši meri in da bodo pri tem uporabljeni pravi nadomestni deli.
 S storitvami Husqvarna Care™ nudimo številne servisne storitve, 
obsežna jamstva kot tudi druge posebej prilagojene pakete nege in 
vzdrževanja. Naša mreža pooblaščenih prodajalcev in serviserjev nudi 
dostop do strokovnega vzdrževanja in servisiranja.
 Storitve Husqvarna Care™ smo zasnovali z namenom, da vam 
zagotovimo miren spanec in varnost, zato da se boste lahko sprostili 
in uživali v resnično brezskrbnem lastništvu. Mi poskrbimo za vas, da 
vam ni treba.

Za več informacij o storitvi Husqvarna Care™ na vašem tržišču obiščiti  
spletno stran www.husqvarna.com

POPRODAJA HUSQVARNA
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PODALJŠANA GARANCIJA ZA ROBOTSKO 
KOSILNICO AUTOMOWER® 

PET LET BREZSKRBNEGA 
LASTNIŠTVA 
S podaljšano garancijo vaše robotske kosilnice 
Automower® si lahko podaljšate občutek varnosti. 
Običajna garancija ob nakupu znaša 2 leti, z našo 
storitvijo Husqvarna Care™ pa jo lahko enostavno 
podaljšate za dodatna tri leta, kar vam bo zagotovilo 
pet let mirnega spanca.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI HUSQVARNA 

ORIGINALNI DELI ZA ORIGINALNO 
ZMOGLJIVOST 
Vaš izdelek bo z originalnimi nadomestnimi deli 
Husqvarna ohranil svojo prvovrstno zmogljivost do 
konca svoje življenjske dobe. Ti so popolnoma 
prilagojeni, da izpolnjujejo enake zahteve kot deli ob 
tovarniški vgradnji v izdelek. Redno vzdrževanje in 
servisiranje z uporabo originalnih nadomestnih delov 
Husqvarna, ki so popolnoma prilagojeni izdelku, je 
najboljši način za zagotovitev nemotenega delovanja, 
dolge življenjske dobe ter varne in brezskrbne  
izkušnje Husqvarna.

PRODAJALCI STROJEV HUSQVARNA 

ZNANJE IN IZKUŠNJE 
Husqvarna ima mednarodno mrežo pooblaščenih 
prodajalcev in serviserjev. Vaš lokalni pooblaščeni 
prodajalec izdelkov Husqvarna vam je vedno na voljo 
za pomoč pri izbiri profesionalnega izdelka za vaše 
potrebe ter nasvet in morebitno pomoč v zvezi z 
vzdrževanjem in servisiranjem. Če še ne veste, kje se 
nahaja vaš najbližji pooblaščeni prodajalec Husqvarna, 
uporabite iskalnik pooblaščenih prodajalcev na spletni 
strani www.husqvarna.com.

POPRODAJA HUSQVARNA
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ČAS POLNJENJA ZA RAZLIČNE 
AKUMULATORJE IN POLNILNIKE 

POLNILNI  
CIKLI

QC500 QC330 QC250 QC80 / QC80F

NIVO POLNJENJA NIVO POLNJENJA NIVO POLNJENJA NIVO POLNJENJA

PROFESION
A

LN
A

 U
PORA

BA
BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min — — — —

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min — — — —

 
BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 1h 5 min 1 h 30 min 4 h 4 h 20 min

POLPROFESION
A

LN
A

 
U

PORA
BA

BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 35 min 55 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min

OBČA
SN

A
 U

PORA
BA

BLi30 600 30 min 50 min 45 min 1 h 5min 50 min 1 h 10 min 3 h 15 min 3 h 35 min

BLi20 600 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min

 Najboljša izbira

KOLIKO ČASA ZDRŽI 
AKUMULATOR?
Razpoložljiv čas delovanja s popolnoma napolnjenim akumulatorjem je odvisen od treh 
spremenljivk: zmogljivosti akumulatorja, stroja, v katerem se akumulator uporablja in od 
zahtevnosti opravila. Razpredelnica prikazuje oceno časa delovanja, ki ga lahko 
pričakujete od akumulatorskega stroja Husqvarna v različnih delovnih pogojih.
 Čas polnjenja popolnoma izpraznjenega akumulatorja je odvisen od kapacitete 
akumulatorja in polnilne postaje, ki ga uporabljate. V veliko primerih bo čas polnjenja 
krajši od časa delovanja. To pomeni, da lahko z dvema akumulatorjema delate 
neprekinjeno – en akumulator je v uporabi, drugi pa se polni.

ČAS POLNJENJA AKUMULATORSKIH STROJEV
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ČAS POLNJENJA ZA RAZLIČNE 
AKUMULATORJE IN POLNILNIKE 

POLNILNI  
CIKLI

QC500 QC330 QC250 QC80 / QC80F

NIVO POLNJENJA NIVO POLNJENJA NIVO POLNJENJA NIVO POLNJENJA

PROFESION
A

LN
A

 U
PORA

BA

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min — — — —

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min — — — —

 
BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 1h 5 min 1 h 30 min 4 h 4 h 20 min

POLPROFESION
A

LN
A

 
U

PORA
BA

BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 35 min 55 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min

OBČA
SN

A
 U

PORA
BA

BLi30 600 30 min 50 min 45 min 1 h 5min 50 min 1 h 10 min 3 h 15 min 3 h 35 min

BLi20 600 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min

 Najboljša izbira

ČAS POLNJENJA AKUMULATORSKIH STROJEV
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ČAS DELOVANJA  
Z ENIM POLNJENJEM

OPRAVILO IME 
PRODUKTA

AKUMULATOR

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi30 BLi20 Bli10

VERIŽNA ŽAGA

Kleščenje 535i XP®
7 h 30 min 3 h 45 min

2 h 15 min

1 h 15 min

40 min

1 h 50 min

1 h 30 min
T535i XP®

340i N/A N/A 1 h 15 min 1 h 50 min

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

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

Obrezovanje 535i XP®

13 h 6 h 30 min  4 h 2 h 15 min 1 h 3 h 10 min 1 h 45 min 50 min

T535i XP®

Tesarstvo 535i XP®
18 h 45 min 9 h 15 min

5 h 30 min

3 h

1 h 30 min

4 h 30 min

2 h 30 min 1 h 10 min
T535i XP®

340i N/A N/A 3 h 4 h 30 min

330i 20 h 30 min 10 h 15 min 3 h 4 h 30 min

Prerezovanje 535i XP®
3 h 15 min 1 h 45 min

1 h 35 min 15 min
50 min

25 min 10 minT535i XP®

330i 4 h 2 h 50 min

VIŠINSKI OBREZOVALNIK

Kleščenje 530iPT5

11 h 30 min 5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 50 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min530iP4

115iPT4

GOZDARSKI OBREZOVALNIK

Čiščenje 
530iPX 8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 2 h 1 h 30 min

MOTORNE KOSE

Čiščenje
535iFR 3 h 20 min 1 h 35 min 1 h 30 min — 45 min 20 min —

Grob 535iRXT

2 h 25 min 1 h 5 min 45 min 25 min — 35 min 15 min —535iRX

535iFR

Grob 535iRXT

1 h 50 min 50 min 30 min 15 min — 20 min 10 min —535iRX

535iFR

KOSE NA NITKO

Grob 520iRX
4 h 15 min 2 h 1 h 15 min 40 min 20 min 60 min 30 min 15 min

520iLX

325iLK 2 h 50 min 1 h 20 min 50 min 30 min 15 min 40 min 20 min 10 min

315iC 3 h 45 min 1 h 45 min 1 h 35 min 20 min 50 min 30 min 15 min

Lahek 520iRX
8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 15 min 1 h 20 min 40 min 1 h 50 min 1 h 30 min

520iLX

325iLK 5 h 40 min 2 h 50 min 1 h 40 min 50 min 30 min 1 h 15 min 45 min 20 min

315iC 6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 1 h 25 min 50 min 25 min

115iL 5 h 30 min 3 h — 1 h 15 min 40 min — 1 h 30 min
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OPRAVILO IME 
PRODUKTA

AKUMULATOR

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi30 BLi20 Bli10

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Grob 520iHT4

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

520iHD70

520iHD60

Lahek 520iHT4

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

1 h 30 min 50 min
520iHE3

520iHD70

520iHD60

115iHD45 7 h 30 min 4 h — 2 h 1 h 1 h 30 min 45 min

PIHALNIKI

Grob 550iBTX* 1 h 30 min — — — — — —

340iBT* — — N /A N /A N /A N /A N /A N /A

530iBX**

1 h 45 min 45 min 35 min 15 min 10 min 30 min 15 min 5 min525iB

320iB Mark II

120iB 2 h 40 min 1 h 20 min 45 min 25 min 15 min 40 min 20 min 10 min

Lahek 550iBTX* 1 h 45 min 50 min — — — — — —

340iBT* — — N /A N /A N /A N /A N /A N /A

530iBX**

3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 15 min
50 min

30 min 15 min525iB

320iB Mark II 50 min

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

VRTNE KOSILNICE

Košnja LC 551iV*** 1 h 35 min 50 min 30 min 15 min

—

— —

—

LB 548i*** 2 h 20 min 1 h 15 min 45 min 25 min

LC 353iVX/ 
LC 353iV

— —

35 min
20 min

N /A

15 min
LC 347iVX/ 
LC 347iV

40 min

LC 247iX/  
LC 247i

45 min 25 min 20 min

LC 141iV 1 h 30 min 25 min

LC 141i 1 h 5 min 35 min 25 min 30 min 20 min

LB 146i 1 h 30 min — 25 min —

RAHLJALNIKI

Rahljanje

S138i — — 1 h 30 min — N /A 25 min —

N  /A = Podatki v času tiska še niso bili na voljo. Časi delovanja so dejanski časi rabe v načinu savE™: dejansko obratovanje, osnovno vzdrževanje in premikanje/plezanje potrebno za splošna opravila.  Priporočen akumulator 
Navedene smernice so le okvirne in niso ponovljive v vseh opravilih.  
*Potreben nahrbtni akumulator BLi. **Uporaba samo z oprtnim akumulatorjem / pasom FLEXI. ***Za uporabo z nahrbtnimi akumulatorji sta potrebna nosilec in adapter



134

 
TEHNIČNI PODATKI – AKUMULATORSKI STROJI

Najmanj vzdrževanja za največjo zmogljivost.
Akumulatorski stroji Husqvarna praktično ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja, a je kljub temu 
priporočljivo občasno nabrusiti rezalno opremo in preveriti elektroniko ter programsko opremo, s čimer  
boste zagotovili nemoteno delovanje. Vaše akumulatorske stroje naj servisirajo usposobljeni servisni tehniki,  
ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako  
boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega stroja. V primeru nejasnosti preberite navodila  
za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

AKUMULATORSKE VERIŽNE ŽAGE 535i XP® T535i XP® 340i 330i 120i

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Napetost, V 36 36 36 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk)

Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A) 93 93 N/A 93 88

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A) 106 106 N/A 106 101

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²* 2,5 / 2,8 2,0 / 2,4 N/A 2,2 / 2,4 3,5

Pogonski korak, cole 3  / 8 3  / 8 3  / 8 3  / 8 ⁄ 1/4 3  / 8

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 25 –35 /10 –14 25 –35 /10 –14 30 –40 /12 –16 25 –35 /10 –14 30 /12

Teža (brez akumulatorja in rezalne opreme), kg 2,6 2,4 2,8 2,7 2,9

LASTNOSTI

Uho za jermen —  • — — —

Preklopni čep rezervoarja  •  •  •  •  •

Vztrajnostna zavora verige  •  •  •  •  •

Intuitivna tipkovnica  •  •  •  •  •

Ugreznjeni matici meča  •  •  • — —

savE™  •  •  •  •  •

Ročni napenjalnik verige — —  •  /  —  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša  
1 m/s². Navedeni podatki o vibracijah izvirajo iz meritev, ko je žaga opremljena z mečem standardne dolžine in priporočeno vrsto verige. Če je žaga opremljena z mečem drugačne dolžine, lahko raven vibracij variira največ ± 1,5 m / s². 

TEHNIČNI PODATKI
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AKUMULATORSKI VIŠINSKI OBREZOVALNIKI  530iPT5  530iP4 530iPX 115iPT4

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Napetost, V 36 36 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) PMDC (2-krtačni)

Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A) 83 88 96 N /A

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A) 98 98 101 93

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²* 1,0 / 1,2 1,0 / 0,9 1,2 /2,6 2,3 /2,2

Pogonski korak, cole 1/4 1/4 3  / 8 1/4

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12 25 /10 

Dolžina, iztegnjena cev, brez rezalne opreme, cm 400 250 180 285

Teža (brez akumulatorja in rezalne opreme), kg 5,0 3,4 3,1 4,1

LASTNOSTI

Preklopni čep rezervoarja  •  •  • —

Uho za jermen  •  •  •  •

Intuitivna tipkovnica  •  •  •  •

Zadnji ščitnik motorja  •  •  • —

Ugreznjeni matici meča  •  •  • —

savE™  •  •  •  •

Teleskopska cev  • — —  •

OPRTNIK

Balance Flex™ — — — —

Enojni oprtnik  •  • —  •

 Oprtnik za nahrbtne akumulatorje — —  • —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven vibracij po EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².  
Navedeni podatki o vibracijah izvirajo iz meritev, ko je žaga opremljena z mečem standardne dolžine in priporočeno vrsto verige. Če je žaga opremljena z mečem drugačne dolžine, lahko raven vibracij variira največ ± 1,5 m / s².

TEHNIČNI PODATKI
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TEHNIČNI PODATKI – AKUMULATORSKI STROJI

AKUMULATORSKE KOSE NA NITKO 535iRXT 520iRX 520iLX 315iC 115iL

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba    ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Napetost, V 36 36 36 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) PMDC (4-krtačni) BLDC (brez krtačk)

Premer cevi, mm 28 24 24 24 —

Premer košnje, cm 45 40 40 33 33

Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A) 80 76 76 80 77

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A) 96 96 96 93 91

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi /desni ročaj, m /s²* 1,2 / 1,4 1,2 / 0,7 — — —

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²* — — 1,2 / 0,7 1,9 /1,6 4,2/1,9

Teža (brez akumulatorja), kg 4,9 3,8 3,0 2,85 3,4

LASTNOSTI

Dušenje tresljajev  • — — — —

Visok ročaj  •  • — — —

Intuitivna tipkovnica  •  •  •  •  •

Kosilna glava ErgoFeed™  • — — — —

savE™ —  •  •  •  •

Kosilna glava Tap-n-Go —  •  •  •  •

Dvosmerno vrtenje —  •  • — —

Modus treh hitrosti  • — — — —

OPRTNIK

Balance XB • — — — —

Balance 55 — — — — —

Balance 35B —  • — — —

REZALNA OPREMA

 • / • / —  • / • / —  • / ( •  ) / —  • / — / —  • / — / —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s². 

Najmanj vzdrževanja za največjo zmogljivost.
Akumulatorski stroji Husqvarna praktično ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja, a je kljub temu 
priporočljivo občasno nabrusiti rezalno opremo in preveriti elektroniko ter programsko opremo, s čimer  
boste zagotovili nemoteno delovanje. Vaše akumulatorske stroje naj servisirajo usposobljeni servisni tehniki,  
ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako  
boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega stroja. V primeru nejasnosti preberite navodila  
za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

TEHNIČNI PODATKI
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TEHNIČNI PODATKI

AKUMULATOR COMBI STROJ 325iLK

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ●

Občasna uporaba ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Tip akumulatorja Li-ion

Napetost, V 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk)

Širina reza, cm 42

Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A) 82

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A) 96

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi /desni ročaj, m /s²* 2,6 / 1,0

Premer cevi, mm 24

Dolžina cevi, mm 1435

Teža (brez akumulatorja), kg 3,8

LASTNOSTI

Nastavljiv prednji ročaj  •

Prikaz statusa na ročaju  •

Priključki “Click on”  •

Intuitivna tipkovnica  •

Modus treh hitrosti  •

Kosilna glava Tap-n-Go  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s². 
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TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI – AKUMULATORSKI STROJI

Najmanj vzdrževanja za največjo zmogljivost.
Akumulatorski stroji Husqvarna praktično ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja, a je kljub temu 
priporočljivo občasno nabrusiti rezalno opremo in preveriti elektroniko ter programsko opremo, s čimer  
boste zagotovili nemoteno delovanje. Vaše akumulatorske stroje naj servisirajo usposobljeni servisni tehniki,  
ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako  
boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega stroja. V primeru nejasnosti preberite navodila  
za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

AKUMULATORSKI OBREZOVALNIKI GRMOVJA 520iHE3 520iHD70 520iHD60 115iHD45

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Napetost, V 36 36 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) PMDC (4-krtačni) PMDC (4-krtačni) BLDC (brez krtačk)

Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A) 84 78 78 78

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A) 95 94 94 90

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²* 3,5 /2,5 2,3 /3,5 1,6 /2,5 1,3 /1,9

Dolžina rezil, cm 55 70 60 45

Dolžina, z iztegnjeno rezalno opremo, cm 226 127 117 102

Razmik med zobmi, mm 32 32 32 25

Hitrost rezanja, št. rezov / min 4000 4000 4000 3000

Teža (brez akumulatorja), kg 4,15 3,9 3,8 3,2

LASTNOSTI

Nastavljiv zadnji ročaj —  •  • —

Intuitivna tipkovnica  •  •  •  •

Zadnji ščitnik  • — — —

savE™  •  •  •  •

Teleskopska cev — — — —

Nastavljiv kot rezil  • — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².
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AKUMULATORSKI PIHALNIKI 550iBTX 525iB 340iBT 320iB Mark II 120iB

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Polprofesionalna uporaba ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Napetost, V 36 36 36 36 36

Tip motorja BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk) BLDC (brez krtačk)

Sila pospeška pihanja, (N) 21 14,5 17 13 10

Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A) 73 82 79 81 83

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A) 94 98 97 96 97

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²* 0,1 0,5 N/A 0,7 N/A

Pretok zraka v cevi, m³/min 12,8 11,6 13,7 10,8 10,3

Pospešek pretoka zraka v cevi, m³/min 15,6 13,3 17 12,4 N/A

Hitrost zraka, m/s 54 48 52 46 46

Hitrost zraka v načinu boost, m/s 66 56 61 54 N/A

Standardna puša Okrogla Okrogla Okrogla Okrogla Okrogla

Teža (brez akumulatorja), kg 6,3 2,4 6,3 2,4 2,0

LASTNOSTI

Nahrbtni akumulator  •  •  •  •  •

Kavelj za jermen —  • — ( •  ) —

Učinek Boost  •  •  •  • —

Tempomat  •  •  •  • —

Različna dolžina cevi ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Intuitivna tipkovnica  •  •  •  •  •

Uporaba samo z oprtnim akumulatorjem / pasom FLEXI  • / — —  • / — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI
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TEHNIČNI PODATKI – AKUMULATORSKI STROJI

AKUMULATORSKE KOSILNICE IN NAVADNE 
ELEKTRIČNE KOSILNICE

LC 551iV LB 548i LC 353iVX LC 347iVX LC 247iX LB 146i LC 141iV LC 141i LC 141C

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Vir moči Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Električni kabel

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion —

Napetost akumulatorja, V 36 36 36 36 36 36 36 36 —

Moč, W 1500 1500 900 750 750 900 550 550 1800

Pogonski sistem Samohodna, variabilna hitrost Potisna Samohodna, variabilna hitrost Samohodna, variabilna hitrost Potisna Potisna Samohodna, variabilna hitrost Potisna Potisna

Pogonska kolesa Zadaj — Zadaj Zadaj — — Zadaj — —

Material koles Aluminij Jeklo Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika

Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm 210 / 210 208 / 208 190 /230 170 /210 170 /210 170 /150 170 /203 170 /203,2 170 /203,2

Hitrost, km/ h 5 — 4,5 4,5 — — 4,5 — —

Material kosišča Aluminij Aluminijasti Kompozit Kompozit Kompozit Plastika ABS Jeklo Jeklo Jeklo

Načini košnje Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj BioClip® Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj BioClip® Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj

Širina košnje, cm 51 48 53 47 47 46 41 41 41

Višina košnje, min–maks, mm 26–74 30–60 20-75 20 -75 20 -75 35-70 25 –75 25 –75 25 –75

Stopnje nastavitev višine košnje 6 6 6 6 6 3 10 10 10

Nastavitev višine košnje Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Spredaj in zadaj Centralna Centralna Centralna

Tip koša za pobiranje Tkanina, ki ne prepušča prahu Brez Tkanina, ki ne prepušča prahu Tkanina, ki ne prepušča prahu Tkanina, ki ne prepušča prahu —
Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

Prostornina zbiralnika, litri 65 — 60 55 55 — 50 50 50

Vrsta rezila Pobiranje Mulčenje Pobiranje Pobiranje Pobiranje Mulčenje Pobiranje Pobiranje Pobiranje

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A) 96 92 95 93 93 92 94 94 96

Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A) 83 78 83 79 79 77 83 83 83

Tip ročaja Ergonomski Raven Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski

Teža, kg N/A N/A 28 26 24 16,9 21,5 18,6 20,4

LASTNOSTI

Centralna nastavitev višine košnje  •  •  •  •  • —  •  •  •

Dvojno uležajena kolesa  •  •  •  •  •  •  •  •  •

2 reži za akumulator  •  •  •  •  •  • — — —

Ergonomski, stransko nastavljiv ročaj —  • — — — — — — —

Zložljiv ročaj  • —  •  •  •  •  •  •  •

Nastavitev višine ročaja  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Li-ionski akumulator  •  •  •  •  •  •  •  • —

savE™  •  •  •  •  •  •  •  • —

Stranski odbijač  •  • — — — — — — —

BioClip® set na voljo kot dodatna oprema  • —  •  •  • —  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

Najmanj vzdrževanja za največjo zmogljivost.
Akumulatorski stroji Husqvarna praktično ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja, a je kljub temu 
priporočljivo občasno nabrusiti rezalno opremo in preveriti elektroniko ter programsko opremo, s čimer  
boste zagotovili nemoteno delovanje. Vaše akumulatorske stroje naj servisirajo usposobljeni servisni tehniki,  
ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako  
boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega stroja. V primeru nejasnosti preberite navodila  
za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

TEHNIČNI PODATKI
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AKUMULATORSKE KOSILNICE IN NAVADNE 
ELEKTRIČNE KOSILNICE

LC 551iV LB 548i LC 353iVX LC 347iVX LC 247iX LB 146i LC 141iV LC 141i LC 141C

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Vir moči Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Električni kabel

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion —

Napetost akumulatorja, V 36 36 36 36 36 36 36 36 —

Moč, W 1500 1500 900 750 750 900 550 550 1800

Pogonski sistem Samohodna, variabilna hitrost Potisna Samohodna, variabilna hitrost Samohodna, variabilna hitrost Potisna Potisna Samohodna, variabilna hitrost Potisna Potisna

Pogonska kolesa Zadaj — Zadaj Zadaj — — Zadaj — —

Material koles Aluminij Jeklo Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika

Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm 210 / 210 208 / 208 190 /230 170 /210 170 /210 170 /150 170 /203 170 /203,2 170 /203,2

Hitrost, km/ h 5 — 4,5 4,5 — — 4,5 — —

Material kosišča Aluminij Aluminijasti Kompozit Kompozit Kompozit Plastika ABS Jeklo Jeklo Jeklo

Načini košnje Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj BioClip® Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj BioClip® Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj

Širina košnje, cm 51 48 53 47 47 46 41 41 41

Višina košnje, min–maks, mm 26–74 30–60 20-75 20 -75 20 -75 35-70 25 –75 25 –75 25 –75

Stopnje nastavitev višine košnje 6 6 6 6 6 3 10 10 10

Nastavitev višine košnje Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Spredaj in zadaj Centralna Centralna Centralna

Tip koša za pobiranje Tkanina, ki ne prepušča prahu Brez Tkanina, ki ne prepušča prahu Tkanina, ki ne prepušča prahu Tkanina, ki ne prepušča prahu —
Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

Prostornina zbiralnika, litri 65 — 60 55 55 — 50 50 50

Vrsta rezila Pobiranje Mulčenje Pobiranje Pobiranje Pobiranje Mulčenje Pobiranje Pobiranje Pobiranje

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A) 96 92 95 93 93 92 94 94 96

Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A) 83 78 83 79 79 77 83 83 83

Tip ročaja Ergonomski Raven Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski

Teža, kg N/A N/A 28 26 24 16,9 21,5 18,6 20,4

LASTNOSTI

Centralna nastavitev višine košnje  •  •  •  •  • —  •  •  •

Dvojno uležajena kolesa  •  •  •  •  •  •  •  •  •

2 reži za akumulator  •  •  •  •  •  • — — —

Ergonomski, stransko nastavljiv ročaj —  • — — — — — — —

Zložljiv ročaj  • —  •  •  •  •  •  •  •

Nastavitev višine ročaja  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Li-ionski akumulator  •  •  •  •  •  •  •  • —

savE™  •  •  •  •  •  •  •  • —

Stranski odbijač  •  • — — — — — — —

BioClip® set na voljo kot dodatna oprema  • —  •  •  • —  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI
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TEHNIČNI PODATKI – ROBOTSKE KOSILNICE

TEHNIČNI PODATKI

AUTOMOWER®  
550

AUTOMOWER®  
535 AWD

AUTOMOWER®  
520

AUTOMOWER® 
450X

AUTOMOWER®  
435X AWD

AUTOMOWER® 
440

AUTOMOWER® 
430X

AUTOMOWER®  
420

AUTOMOWER® 
315X

AUTOMOWER®  
315

AUTOMOWER®  
310

AUTOMOWER®  
305

AUTOMOWER®  
105

PREGLEDNICA UPORABE

Domači vrtovi, manj ovir in manjši nakloni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kompleksni domači vrtovi z večjimi nakloni, ovirami in prehodi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Kompleksni domači vrtovi z grobimi travnatimi površinami in  
ekstremnimi nakloni

●  ● ● ● ●  ●  ● ● ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  

Profesionalna aplikacija, zahtevne travne površine in nakloni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  

Profesionalna aplikacija, grobe travne površine in ekstremni nakloni ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  

TEHNIČNI PODATKI

Zmogljivost, m² (+/– 20 %) 5000 3500 2200 5000 3500 4000 3200 2200 1600 1500 1000 600 600

Zmogljivost na uro, m² 208 146 92 208 146 167 133 92 73 68 56 55 43

Največji naklon strmine, znotraj / po robu, % 45 /15 70 /50 45 /15 45 /15 70 /50 45 /15 45 /15 45 /15 40 /15 40 /15 40 /15 40 /15 25 /15

Polnilni tok, A 7,0 7,0 2,2 7,0 7,0 7,0 4,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Sistem vodenja in začetne točke Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /3 Neenakomeren /3 Neenakomeren /3 Neenakomeren Neenakomeren /2

Število vodil, kosi 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1

Polnilni sistem Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni

Sistem iskanja Petorno iskanje Četverno iskanje Petorno iskanje Petorno iskanje Trojno iskanje Petorno iskanje Četverno iskanje Četverno iskanje Trojno iskanje Trojno iskanje Trojno iskanje Trojno iskanje Enojno iskanje

Tip brezkrtačnih pogonskih motorjev Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC DC DC DC DC DC

Tip brezkrtačnih motorjev rezila 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC DC DC DC DC DC

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Zmogljivost akumulatorja, Ah 10 5 4,0 10 5 10 5,0  4,0  2,0 2,0 2,0 2,1 2,1

Napetost akumulatorja, V 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Poraba moči med košnjo, W 35 40 30 35 40 30 30 30 25 25 25 20 20

Širina košnje, cm 24 22 24 24 22 24 24 24 22 22 22 22 17

Višina košnje, min–maks, mm 20-60 30-70 20 – 60 20-60 30-70 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 50

Raven hrupa, dB(A) (izmerjena / zajamčena)* 60 /61** 60 /62 58 /59 ** 58 / 59 60 /62 56 / 56 57 / 58 56 / 58 58 / 60 58 / 60 58 / 60 N/A 58 / 61

Dodatna rezila, kos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9

Teža, kg 13,5 17,0 13,3 13,9 17,3 12,9 13,0 12,2 10,0 9,2 9,2 9,4 6,9

LASTNOSTI

Samodejno zaznavanje prehodov  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Automower® Connect@HOME  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Automower® Access — — — —  • — — — — — — — —

Električna nastavitev višine  •  •  •  •  •  •  •  • — — — — —

GPS sledenje v primeru kraje  •  •  •  •  • —  • —  • — — — —

GPS navigacija  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) — —

LED luči — — —  •  • —  • —  • — — — —

Senzor dviga in nagiba  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zaklepanje s PIN kodo  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Profili — — —  • —  •  •  •  •  • — — —

Zaznava oddaljenih predmetov —  • —  •  • — — — — — — — —

Robusten prednji odbijač  •  •  •  •  • —  • —  • — — — —

Spiralna košnja  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Točkovna košnja — — —  • —  •  •  •  •  • —  • —

Zašita pred zmrzaljo — — — — — — — — — — —  • —

Nihajno vpetje zadnjega dela —  • — —  • — — — — — — — —

Zaščita pred krajo z alarmom/PIN kodo  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Ultrazvočni senzor  •  • —  •  • — — — — — — — —

Vremenski časovnik (timer)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  • —

Enostavno čiščenje — — — — — — — — — — —  • —

RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI

Automower® Connect  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  )  • ( •  ) ( •  )  • —

Prednji žarometi — — —  •  • —  • —  • — — — —

Hiša ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • —

Stenski nosilec ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • —

Set za zahtevne terene  • —  • ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • —

Komplet ščetk za kolesa  •  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • —

Opcija barve ohišja ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • ( •  )

Mehka torba ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — —  • —

  = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolje merjene kot moč zvoka (LWA) v skladu z direktivo ES 2000/14/EC. Zjamčena moč zvoka vključuje variacijo v proizvodnji kot tudi odstopanje pri merjenju z 1–3 dB(A). 
** Merjeno s ščetkami za kolesa, montiranimi na robotsko kosilnico. Raven hrupa brez ščetk: 58 / 59 dB(A) pri modelu 550 in 56 / 56 dB(A) pri modelu 520.
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IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je 
stopila v veljavo nova direktiva o strojih 
(2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva 
navedbo imenske moči motorjev v kilovatih 
(kW). Navedena moč motorjev je povprečna 
efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte 
navodila za uporabo) tipičnega motorja iz 
proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki 
je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/
ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o 
hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje 
se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska 
izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, 
je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev 
okolice in ostalih dejavnikov.

Jesenska skrb za vašo 
robotsko kosilnico Husqvarna 
Automower®.
Ko se dolgo poletje z veliko košnje 
na soncu in dežju, podnevi in ponoči, 
končuje, se je prijetno malo 
pocrkljati. Vašo kosilnico lahko 
očistimo, posušimo in preverimo 
njeno delovanje ter namestimo nova, 
ostra originalna rezila Husqvarna in 
posodobitve programske opreme ter 
s tem pravočasno pripravimo 
kosilnico za naslednjo sezono. Vaš 
prodajalec Husqvarna zna poskrbeti 
za vašo robotsko kosilnico 
Automower® in ji tako zagotoviti 
dolgo življenjsko dobo ob optimalni 
zmogljivosti. Povprašajte o jesenskih 
storitvah in ponudbi shranjevanja 
preko zime! 

Od leta 2016 bo Husqvarna 
dobavljala samo varna rezila z dolgo 
življenjsko dobo, ki so skladna z 
varnostnim standardom za robotske 
kosilnice IEC 60335-2-107. Prosimo, 
da za pravilen nasvet kontaktirate 
vašega prodajalca.

TEHNIČNI PODATKI

AUTOMOWER®  
550

AUTOMOWER®  
535 AWD

AUTOMOWER®  
520

AUTOMOWER® 
450X

AUTOMOWER®  
435X AWD

AUTOMOWER® 
440

AUTOMOWER® 
430X

AUTOMOWER®  
420

AUTOMOWER® 
315X

AUTOMOWER®  
315

AUTOMOWER®  
310

AUTOMOWER®  
305

AUTOMOWER®  
105

PREGLEDNICA UPORABE

Domači vrtovi, manj ovir in manjši nakloni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kompleksni domači vrtovi z večjimi nakloni, ovirami in prehodi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Kompleksni domači vrtovi z grobimi travnatimi površinami in  
ekstremnimi nakloni

●  ● ● ● ●  ●  ● ● ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  

Profesionalna aplikacija, zahtevne travne površine in nakloni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  

Profesionalna aplikacija, grobe travne površine in ekstremni nakloni ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  

TEHNIČNI PODATKI

Zmogljivost, m² (+/– 20 %) 5000 3500 2200 5000 3500 4000 3200 2200 1600 1500 1000 600 600

Zmogljivost na uro, m² 208 146 92 208 146 167 133 92 73 68 56 55 43

Največji naklon strmine, znotraj / po robu, % 45 /15 70 /50 45 /15 45 /15 70 /50 45 /15 45 /15 45 /15 40 /15 40 /15 40 /15 40 /15 25 /15

Polnilni tok, A 7,0 7,0 2,2 7,0 7,0 7,0 4,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Sistem vodenja in začetne točke Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /5 Neenakomeren /3 Neenakomeren /3 Neenakomeren /3 Neenakomeren Neenakomeren /2

Število vodil, kosi 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1

Polnilni sistem Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni Samodejni

Sistem iskanja Petorno iskanje Četverno iskanje Petorno iskanje Petorno iskanje Trojno iskanje Petorno iskanje Četverno iskanje Četverno iskanje Trojno iskanje Trojno iskanje Trojno iskanje Trojno iskanje Enojno iskanje

Tip brezkrtačnih pogonskih motorjev Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC Pogon Ultrasilent, DC DC DC DC DC DC

Tip brezkrtačnih motorjev rezila 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC 3-fazni, DC DC DC DC DC DC

Tip akumulatorja Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Zmogljivost akumulatorja, Ah 10 5 4,0 10 5 10 5,0  4,0  2,0 2,0 2,0 2,1 2,1

Napetost akumulatorja, V 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Poraba moči med košnjo, W 35 40 30 35 40 30 30 30 25 25 25 20 20

Širina košnje, cm 24 22 24 24 22 24 24 24 22 22 22 22 17

Višina košnje, min–maks, mm 20-60 30-70 20 – 60 20-60 30-70 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 50

Raven hrupa, dB(A) (izmerjena / zajamčena)* 60 /61** 60 /62 58 /59 ** 58 / 59 60 /62 56 / 56 57 / 58 56 / 58 58 / 60 58 / 60 58 / 60 N/A 58 / 61

Dodatna rezila, kos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9

Teža, kg 13,5 17,0 13,3 13,9 17,3 12,9 13,0 12,2 10,0 9,2 9,2 9,4 6,9

LASTNOSTI

Samodejno zaznavanje prehodov  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Automower® Connect@HOME  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Automower® Access — — — —  • — — — — — — — —

Električna nastavitev višine  •  •  •  •  •  •  •  • — — — — —

GPS sledenje v primeru kraje  •  •  •  •  • —  • —  • — — — —

GPS navigacija  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) — —

LED luči — — —  •  • —  • —  • — — — —

Senzor dviga in nagiba  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zaklepanje s PIN kodo  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Profili — — —  • —  •  •  •  •  • — — —

Zaznava oddaljenih predmetov —  • —  •  • — — — — — — — —

Robusten prednji odbijač  •  •  •  •  • —  • —  • — — — —

Spiralna košnja  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Točkovna košnja — — —  • —  •  •  •  •  • —  • —

Zašita pred zmrzaljo — — — — — — — — — — —  • —

Nihajno vpetje zadnjega dela —  • — —  • — — — — — — — —

Zaščita pred krajo z alarmom/PIN kodo  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Ultrazvočni senzor  •  • —  •  • — — — — — — — —

Vremenski časovnik (timer)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  • —

Enostavno čiščenje — — — — — — — — — — —  • —

RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI

Automower® Connect  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  )  • ( •  ) ( •  )  • —

Prednji žarometi — — —  •  • —  • —  • — — — —

Hiša ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • —

Stenski nosilec ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • —

Set za zahtevne terene  • —  • ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • —

Komplet ščetk za kolesa  •  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • —

Opcija barve ohišja ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • ( •  )

Mehka torba ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — —  • —

  = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolje merjene kot moč zvoka (LWA) v skladu z direktivo ES 2000/14/EC. Zjamčena moč zvoka vključuje variacijo v proizvodnji kot tudi odstopanje pri merjenju z 1–3 dB(A). 
** Merjeno s ščetkami za kolesa, montiranimi na robotsko kosilnico. Raven hrupa brez ščetk: 58 / 59 dB(A) pri modelu 550 in 56 / 56 dB(A) pri modelu 520.
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TEHNIČNI PODATKI – VRTNE KOSILNICE

TEHNIČNI PODATKI

LB 553S e LC 551VBP LC 551SP LB 548S e GX 560 LC 451V LC 451S LC 353VI LC 353V LC 347VI LC 347V

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Honda Kawasaki Kawasaki Honda Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Proizvajalec motorja GCVX-170 FJ180KAI FJ180KAI GCVX-170 GCV160 750e DOV Series 750e DOV Series 675iS 650EXI 675iS 650EXI

Tip goriva Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin

Prostornina valja, cm³ 166 179 179 166 160 161 161 160 163 163 163

Neto moč pri danih vrt./min, kW 3,3 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 3,3 @ 2900 3,0 @ 3150 2,6 @ 2900 2,6 @ 2900 2,6 @ 2800 2,6 @ 2800 2,6 @ 2900 2,5 @ 2900

Pogonski sistem
Samohodna,  
ena hitrost

Samohodna, variabilna 
hitrost

Samohodna,  
ena hitrost

Samohodna,  
ena hitrost

Potisna Samohodna, variabilna hitrost
Samohodna,  
ena hitrost

Samohodna, variabilna hitrost Samohodna, variabilna hitrost Samohodna, variabilna hitrost Samohodna, variabilna hitrost

Pogonska kolesa Spredaj Zadaj Zadaj Spredaj — Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj

Material koles Aluminij Aluminij Aluminij Jeklo — Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika

Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm 203 /203 210 /210 210 /210 203 /203 — 210 /210 210 /210 190 /230 190 /230 170 /210 170 /210

Hitrost, km/ h 4,8 5,0 4,1 4,5 — 5,0 4,1 5,0 5,0 5,0 5,0

Material kosišča Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Plastika ABS Aluminij Aluminij Kompozit Kompozit Kompozit Kompozit

Načini košnje BioClip®
Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

BioClip® — Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj

Širina košnje, cm 53 51 51 48 50,5 51 51 53 53 47 47

Nastavitev višine košnje Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna

Višina košnje, min–maks, mm 27– 65 26 –74 26 –74 30 – 60 10 –30 26 –75 26 –74 20 –75 20 –75 20 -75 20 -75

Stopnje nastavitev višine košnje 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6

Vrsta rezila Za mulčenje Za zbiranje Za zbiranje Za mulčenje Kovinsko Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje

Tip koša za pobiranje —
Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

— —
Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Velikost košare, litri — 65 65 — — 65 65 60 60 55 55

Tip ročaja Antivibracijski Ergonomski Ergonomski Antivibracijski Komfort Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,9 1,9 1,9 0,93 0,93 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)* 97 98 98 92 98 98 93 97 97 96 96

Teža, kg 36,7 53 50 32,5 18,2 41 40,6 34,2 32,8 32 30

LASTNOSTI

Antivibracijski ročaj  • — —  • — — — — — — —

Sklopka noža (BBC) —  • — — — — — — — — —

Centralna nastavitev višine košnje  •  •  •  • —  •  •  •  •  •  •

Dvojno uležajena kolesa  •  •  •  • —  •  •  •  •  •  •

Električni zagon — — — — — — —  • — —  •

Ergonomski ročaj  •  •  •  • —  •  •  •  •  •  •

Zložljiv ročaj —  •  • — —  •  •  • —  •  •

Nastavitev višine ročaja  •  •  •  • —  •  •  • —  •  •

Stransko nastavljiv ročaj  • — —  • — — — — — — —

Stranski odbijač —  • — — — — — — — — —

Variabilna hitrost —  • — — —  • --  •  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja 
od merilnega standarda z 1–2 dB(A).

Pri vzdrževanju vaše Rider kosilnice vedno uporabljajte 
originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego  
in vzdrževanje vaše kosilnice Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje 
in shranjevanje. Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše izdelke. 
V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim 
prodajalcem Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po  
potrebi dolijte. 

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje:
– rezila za mulčenje 
– navadna rezila
– rezila za visoko zmogljivost dviganja trave 
– rezila za zbiranje 
– motorno olje 10 W/30 
– vžigalna svečka 
– zračni filtri in oljni filtri

Glede priporočenih delov za vaš stroj vedno preberite navodila za uporabo  
ali kontaktirajte svojega prodajalca.
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IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI

LB 553S e LC 551VBP LC 551SP LB 548S e GX 560 LC 451V LC 451S LC 353VI LC 353V LC 347VI LC 347V

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Honda Kawasaki Kawasaki Honda Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Proizvajalec motorja GCVX-170 FJ180KAI FJ180KAI GCVX-170 GCV160 750e DOV Series 750e DOV Series 675iS 650EXI 675iS 650EXI

Tip goriva Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin

Prostornina valja, cm³ 166 179 179 166 160 161 161 160 163 163 163

Neto moč pri danih vrt./min, kW 3,3 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 3,3 @ 2900 3,0 @ 3150 2,6 @ 2900 2,6 @ 2900 2,6 @ 2800 2,6 @ 2800 2,6 @ 2900 2,5 @ 2900

Pogonski sistem
Samohodna,  
ena hitrost

Samohodna, variabilna 
hitrost

Samohodna,  
ena hitrost

Samohodna,  
ena hitrost

Potisna Samohodna, variabilna hitrost
Samohodna,  
ena hitrost

Samohodna, variabilna hitrost Samohodna, variabilna hitrost Samohodna, variabilna hitrost Samohodna, variabilna hitrost

Pogonska kolesa Spredaj Zadaj Zadaj Spredaj — Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj

Material koles Aluminij Aluminij Aluminij Jeklo — Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika

Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm 203 /203 210 /210 210 /210 203 /203 — 210 /210 210 /210 190 /230 190 /230 170 /210 170 /210

Hitrost, km/ h 4,8 5,0 4,1 4,5 — 5,0 4,1 5,0 5,0 5,0 5,0

Material kosišča Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Plastika ABS Aluminij Aluminij Kompozit Kompozit Kompozit Kompozit

Načini košnje BioClip®
Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

BioClip® — Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj

Širina košnje, cm 53 51 51 48 50,5 51 51 53 53 47 47

Nastavitev višine košnje Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna

Višina košnje, min–maks, mm 27– 65 26 –74 26 –74 30 – 60 10 –30 26 –75 26 –74 20 –75 20 –75 20 -75 20 -75

Stopnje nastavitev višine košnje 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6

Vrsta rezila Za mulčenje Za zbiranje Za zbiranje Za mulčenje Kovinsko Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje

Tip koša za pobiranje —
Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

— —
Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Velikost košare, litri — 65 65 — — 65 65 60 60 55 55

Tip ročaja Antivibracijski Ergonomski Ergonomski Antivibracijski Komfort Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,9 1,9 1,9 0,93 0,93 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)* 97 98 98 92 98 98 93 97 97 96 96

Teža, kg 36,7 53 50 32,5 18,2 41 40,6 34,2 32,8 32 30

LASTNOSTI

Antivibracijski ročaj  • — —  • — — — — — — —

Sklopka noža (BBC) —  • — — — — — — — — —

Centralna nastavitev višine košnje  •  •  •  • —  •  •  •  •  •  •

Dvojno uležajena kolesa  •  •  •  • —  •  •  •  •  •  •

Električni zagon — — — — — — —  • — —  •

Ergonomski ročaj  •  •  •  • —  •  •  •  •  •  •

Zložljiv ročaj —  •  • — —  •  •  • —  •  •

Nastavitev višine ročaja  •  •  •  • —  •  •  • —  •  •

Stransko nastavljiv ročaj  • — —  • — — — — — — —

Stranski odbijač —  • — — — — — — — — —

Variabilna hitrost —  • — — —  • --  •  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja 
od merilnega standarda z 1–2 dB(A).
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TEHNIČNI PODATKI – VRTNE KOSILNICE

Pri vzdrževanju vaše Rider kosilnice vedno uporabljajte 
originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da skozi vse leto 
ohranjajo in podaljšujejo življenjsko dobo vaše vsestranske kosilnice. 
Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše izdelke. V primeru 
nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem 
Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po  
potrebi dolijte. 

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje::
– rezila za mulčenje 
– navadna rezila
– rezila za visoko zmogljivost dviganja trave 
– rezila za zbiranje 
– motorno olje 10 W/30 
– vžigalna svečka 
– zračni filtri in oljni filtri

Glede priporočenih delov za vaš stroj vedno preberite navodila za uporabo  
ali kontaktirajte svojega prodajalca.

TEHNIČNI PODATKI

LB 256S LC 253S LC 247SP LC 247S LC 247 LB 253S LB 248S LC 153S LC 140S LC 140 DBY51

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Subaru

Proizvajalec motorja 650EXI 650EXI 575EX 450e 450e 675EXI 650EXI 650EXI 450e 450e MA190V-LE

Tip goriva Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin

Prostornina, cm³ 163 163 140 125 125 163 163 163 125 125 189

Neto moč pri danih vrt./min, kW 2,4 @ 2800 2,5 @ 2800 2,1 @ 2900 1,8 @ 2900 1,8 @ 2900 2,6 @ 2900 2,4 @ 2900 2,4 @ 2800 1,8 @ 3000 1,8 @ 3000 3,4 @ 3200

Pogonski sistem Samohodna, ena hitrost Samohodna, ena hitrost Samohodna Samohodna Potisna Zadnja kolesa Zadnja kolesa Samohodna, ena hitrost Samohodna Potisna Samohodna

Pogonska kolesa Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj — Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj — Zadaj

Material koles Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika

Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm 203 / 203 190 /230 170 /210 170 /210 170 /210 210 /210 210 /210 203 /203 152,4/203,2 152,4/203,2 200 /420

Hitrost, km/ h 3,6 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,6 4,0 — 2,3

Material kosišča Jeklo Kompozit Kompozit Kompozit Kompozit Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo

Načini košnje
BioClip®/  
stranski izmet

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

BioClip® / stranski izmet BioClip® / stranski izmet
Pobiranje / BioClip®/ 
stranski izmet

Pobiranje / izmet nazaj Pobiranje / izmet nazaj Stranski izmet

Širina košnje, cm 56 53 47 47 47 53 48 51 40 40 51

Nastavitev višine košnje Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna

Višina košnje, min–maks, mm 25 -75 20 -75 20 -75 20 -75 20 -75 25 -70 25 -70 25 -75 25 -75 25 -75 60-120

Stopnje nastavitev višine košnje 7 6 6 6 6 5 5 7 10 10 4

Vrsta rezila Za mulčenje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za mulčenje Za mulčenje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Grob mulčer

Tip koša za pobiranje —
Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

— — Tkanina, ki ne prepušča prahu
Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

—

Velikost košare, litri — 60 55 55 55 — — 65 50 50 —

Tip ročaja Ergonomski Komfort Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Komfort

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,2

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)* 98 97 96 96 96 N/A N/A 94 94 94 N/A

Teža, kg 32 32,5 29 29 27 35 38 31 27 24,5 58,5

LASTNOSTI

Antivibracijski ročaj — — — — — — — — — — —

Sklopka noža (BBC) — — — — — — — — — — —

Centralna nastavitev višine košnje  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dvojno uležajena kolesa  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Električni zagon — — — — — — — — — — —

Ergonomski ročaj  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Zložljiv ročaj  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Nastavitev višine ročaja  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Stransko nastavljiv ročaj — — — — — — — — — — —

Stranski odbijač — — — — — — — — — — —

Variabilna hitrost — — — — — — — — — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja 
od merilnega standarda z 1–2 dB(A).
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IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI

LB 256S LC 253S LC 247SP LC 247S LC 247 LB 253S LB 248S LC 153S LC 140S LC 140 DBY51

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Subaru

Proizvajalec motorja 650EXI 650EXI 575EX 450e 450e 675EXI 650EXI 650EXI 450e 450e MA190V-LE

Tip goriva Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin

Prostornina, cm³ 163 163 140 125 125 163 163 163 125 125 189

Neto moč pri danih vrt./min, kW 2,4 @ 2800 2,5 @ 2800 2,1 @ 2900 1,8 @ 2900 1,8 @ 2900 2,6 @ 2900 2,4 @ 2900 2,4 @ 2800 1,8 @ 3000 1,8 @ 3000 3,4 @ 3200

Pogonski sistem Samohodna, ena hitrost Samohodna, ena hitrost Samohodna Samohodna Potisna Zadnja kolesa Zadnja kolesa Samohodna, ena hitrost Samohodna Potisna Samohodna

Pogonska kolesa Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj — Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj — Zadaj

Material koles Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika Plastika

Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm 203 / 203 190 /230 170 /210 170 /210 170 /210 210 /210 210 /210 203 /203 152,4/203,2 152,4/203,2 200 /420

Hitrost, km/ h 3,6 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,6 4,0 — 2,3

Material kosišča Jeklo Kompozit Kompozit Kompozit Kompozit Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo Jeklo

Načini košnje
BioClip®/  
stranski izmet

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

Pobiranje / BioClip®/ 
izmet nazaj

BioClip® / stranski izmet BioClip® / stranski izmet
Pobiranje / BioClip®/ 
stranski izmet

Pobiranje / izmet nazaj Pobiranje / izmet nazaj Stranski izmet

Širina košnje, cm 56 53 47 47 47 53 48 51 40 40 51

Nastavitev višine košnje Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna Centralna

Višina košnje, min–maks, mm 25 -75 20 -75 20 -75 20 -75 20 -75 25 -70 25 -70 25 -75 25 -75 25 -75 60-120

Stopnje nastavitev višine košnje 7 6 6 6 6 5 5 7 10 10 4

Vrsta rezila Za mulčenje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Za mulčenje Za mulčenje Za zbiranje Za zbiranje Za zbiranje Grob mulčer

Tip koša za pobiranje —
Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

Tkanina, ki ne  
prepušča prahu

— — Tkanina, ki ne prepušča prahu
Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

Košara s trdnim zgornjim  
delom in vrečo iz tkanine

—

Velikost košare, litri — 60 55 55 55 — — 65 50 50 —

Tip ročaja Ergonomski Komfort Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Ergonomski Komfort

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,2

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)* 98 97 96 96 96 N/A N/A 94 94 94 N/A

Teža, kg 32 32,5 29 29 27 35 38 31 27 24,5 58,5

LASTNOSTI

Antivibracijski ročaj — — — — — — — — — — —

Sklopka noža (BBC) — — — — — — — — — — —

Centralna nastavitev višine košnje  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dvojno uležajena kolesa  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Električni zagon — — — — — — — — — — —

Ergonomski ročaj  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Zložljiv ročaj  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Nastavitev višine ročaja  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Stransko nastavljiv ročaj — — — — — — — — — — —

Stranski odbijač — — — — — — — — — — —

Variabilna hitrost — — — — — — — — — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja 
od merilnega standarda z 1–2 dB(A).
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TEHNIČNI PODATKI – RIDER KOSILNICE

TEHNIČNI PODATKI

R 420TsX AWD R 419TsX AWD RC 320Ts AWD RC 318T R 316TsX AWD R 316TX AWD R 320X AWD R 216T AWD R 214TC R 213C R 115C R 112C

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Srednje veliki / veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Majhni / srednje veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Majhni domači vrtovi ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Tip motorja FS Series V-Twin Professional Series V-Twin Endurance Series Endurance Series FS481V FS Series V-Twin Endurance Series Intek 7160 Twin EFM Intek V-Twin Intek PowerBuilt AVS PowerBuilt

Neto moč pri danih vrt./min, kW 14,0 @ 3000 11,8 @ 2900 12,6 @ 3100 12,6 @ 3100 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 10,5 @ 2900 9,7 @ 3100 9,9 @ 3100 6,6 @ 3000 9,5 @ 3000 6,4 @ 3000

Zmogljivost akumulatorja, V/Ah 12 /24 12 /24 12 / 5,5 12,8 / 5,5 12 /24 12 /24 12 /24 12/24 12/24 12/24 12 / 21 12 / 21

Način mazanja motorja Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Tlačno Centrifugalno Centrifugalno

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 7 4

Tip menjalnika Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični

Proizvajalec menjalnika TuffTorq TuffTorq TuffTorq TuffTorq Kanzaki Kanzaki Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)* 98 99 100 100 99 98 99 99 98 100 99 100

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)** 82 83 85 85 84 83 84 84 83 84 85 85

Raven tresljajev krmilo, m /s²*** 2,7 2,4 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,6

Raven tresljajev sedež, m /s²*** 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,7

Načini košnje BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet Pobiranje / brez pobiranja Pobiranje / brez pobiranja BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet

Širina košnje, min–maks, cm 103-122 103-112 103 -112 103 -112 94 -112 94 -112 94-112 94-103 N/A N/A N/A N/A

Višina košnje, min–maks, mm 25-75 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –70

Nepokošeni krog, cm 70 70 50 50 30 30 30 30 30 30 95 65

Št. rezil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Prostornina košare, litri — — 300 300 — — — — — — — —

Dimenzije pnevmatik, cole 200 /65-8 200 /65-8 16 × 6,5-8 16 × 6,5-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 155 /50-8

Osnovna višina stroja, cm 117,8 117,8 128,4 128,4 115 115 115 112 107 107 108 108

Osnovna dolžina stroja, cm 206,6 206,6 208,9 208,9 202 202 202 196 223 223 229 212

Osnovna širina stroja, cm 96,4 96,4 103 103 89 89 89 88,3 100 100 99 88

Teža, kg (brez kosilne enote) 325 304 328 326 248 238 224 226 244 231 208 190

LASTNOSTI

ACTech™ — —  •  • — — — — — — — —

Nastavljiv sedež  •  • — — — — — — — — — —

Nastavljiv volan  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Pogon na vsa kolesa  •  •  • —  •  •  •  • — — — —

Pritrdilni okvir  •  •  •  •  •  •  • — — — — —

Samodejni vklop rezil — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Nosilec tovora  •  • — — — — — — — — — —

Dvojni LED žaromet  •  • — —  •  •  • — — — — —

Zunanji pokrov rezervoarja za gorivo  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

LED Žarometi  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Armaturna plošča  •  • — —  •  •  • — — — — —

Števec delovnih ur s servisnim opomnikom  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Povezljivost  •  • — —  •  •  • — — — — —

Hidravlično dviganje opreme  •  • — — — — — — — — — —

Servo krmiljenje  •  •  • —  •  • — — — — — —

Servisni položaj  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Volan s točkami oprijema in gumbom za vrtenje  •  • — —  •  •  • — — — — —

Zagon Turn key —  •  •  • — —  •  •  •  • — —

X-Change povezljivost  •  • — — — — — — — — — —

12 V vtičnica  •  •  •  •  • — — — — — — —

KOSILNE ENOTE

Combi 85 — — — — — — — — — — —  •

Combi 94 — — — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  •  • — —

Combi 95 — — — — — — — — — —  • —

Combi 103 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Combi 112 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — — —

Combi 122 ( •  ) — — — — — — — — — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo  *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–2 dB(A). **Raven zvočnega tlaka po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno 
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R 420TsX AWD R 419TsX AWD RC 320Ts AWD RC 318T R 316TsX AWD R 316TX AWD R 320X AWD R 216T AWD R 214TC R 213C R 115C R 112C

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Srednje veliki / veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Majhni / srednje veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Majhni domači vrtovi ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Tip motorja FS Series V-Twin Professional Series V-Twin Endurance Series Endurance Series FS481V FS Series V-Twin Endurance Series Intek 7160 Twin EFM Intek V-Twin Intek PowerBuilt AVS PowerBuilt

Neto moč pri danih vrt./min, kW 14,0 @ 3000 11,8 @ 2900 12,6 @ 3100 12,6 @ 3100 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 10,5 @ 2900 9,7 @ 3100 9,9 @ 3100 6,6 @ 3000 9,5 @ 3000 6,4 @ 3000

Zmogljivost akumulatorja, V/Ah 12 /24 12 /24 12 / 5,5 12,8 / 5,5 12 /24 12 /24 12 /24 12/24 12/24 12/24 12 / 21 12 / 21

Način mazanja motorja Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Polno tlačno Tlačno Centrifugalno Centrifugalno

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 7 4

Tip menjalnika Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični AWD Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični

Proizvajalec menjalnika TuffTorq TuffTorq TuffTorq TuffTorq Kanzaki Kanzaki Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)* 98 99 100 100 99 98 99 99 98 100 99 100

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)** 82 83 85 85 84 83 84 84 83 84 85 85

Raven tresljajev krmilo, m /s²*** 2,7 2,4 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,6

Raven tresljajev sedež, m /s²*** 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,7

Načini košnje BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet Pobiranje / brez pobiranja Pobiranje / brez pobiranja BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet BioClip®/ zadnji izmet

Širina košnje, min–maks, cm 103-122 103-112 103 -112 103 -112 94 -112 94 -112 94-112 94-103 N/A N/A N/A N/A

Višina košnje, min–maks, mm 25-75 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –70

Nepokošeni krog, cm 70 70 50 50 30 30 30 30 30 30 95 65

Št. rezil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Prostornina košare, litri — — 300 300 — — — — — — — —

Dimenzije pnevmatik, cole 200 /65-8 200 /65-8 16 × 6,5-8 16 × 6,5-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 155 /50-8

Osnovna višina stroja, cm 117,8 117,8 128,4 128,4 115 115 115 112 107 107 108 108

Osnovna dolžina stroja, cm 206,6 206,6 208,9 208,9 202 202 202 196 223 223 229 212

Osnovna širina stroja, cm 96,4 96,4 103 103 89 89 89 88,3 100 100 99 88

Teža, kg (brez kosilne enote) 325 304 328 326 248 238 224 226 244 231 208 190

LASTNOSTI

ACTech™ — —  •  • — — — — — — — —

Nastavljiv sedež  •  • — — — — — — — — — —

Nastavljiv volan  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Pogon na vsa kolesa  •  •  • —  •  •  •  • — — — —

Pritrdilni okvir  •  •  •  •  •  •  • — — — — —

Samodejni vklop rezil — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Nosilec tovora  •  • — — — — — — — — — —

Dvojni LED žaromet  •  • — —  •  •  • — — — — —

Zunanji pokrov rezervoarja za gorivo  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

LED Žarometi  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Armaturna plošča  •  • — —  •  •  • — — — — —

Števec delovnih ur s servisnim opomnikom  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Povezljivost  •  • — —  •  •  • — — — — —

Hidravlično dviganje opreme  •  • — — — — — — — — — —

Servo krmiljenje  •  •  • —  •  • — — — — — —

Servisni položaj  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Volan s točkami oprijema in gumbom za vrtenje  •  • — —  •  •  • — — — — —

Zagon Turn key —  •  •  • — —  •  •  •  • — —

X-Change povezljivost  •  • — — — — — — — — — —

12 V vtičnica  •  •  •  •  • — — — — — — —

KOSILNE ENOTE

Combi 85 — — — — — — — — — — —  •

Combi 94 — — — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  •  • — —

Combi 95 — — — — — — — — — —  • —

Combi 103 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Combi 112 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — — —

Combi 122 ( •  ) — — — — — — — — — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo  deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega tlaka lahko vpliva uporabljena rezalna enota. Navedene vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice.  ***Raven 
vibracij po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za vibracije imajo tipični statistični raztros, ki znaša 0,2 m/s² (krmilo) in 0,8 m/s² (sedež). 
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TEHNIČNI PODATKI – VRTNI TRAKTORJI S STRANSKIM IZMETOM

TEHNIČNI PODATKI

TS 348XD TS 242TXD TS 146TXD TS 142TX TS 142T TS 138 TS 138L

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva ● ● ●

Srednje veliki / veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  

Majhni / srednje veliki domači vrtovi ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Majhni domači vrtovi ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 

TEHNIČNI PODATKI
Proizvajalec motorja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Husqvarna
Tip motorja Endurance Series V-Twin Endurance Series V-Twin Endurance Series V-Twin Endurance Series V-Twin Endurance Series V-Twin Intek Husqvarna Engine

Neto moč pri danih vrt./min, kW 16,0 @ 2600 13,8 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,6 @ 2600 8,7 @ 2600

Način mazanja motorja Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 15,0 15,1 15,0 11,4 5,7 5,7 5,7

Tip menjalnika
Hidrostatičen za komercialno 
rabo z električno zaporo 
diferenciala

Hidrostatičen z avtomatsko 
zaporo diferenciala

Hidrostatičen z avtomatsko 
zaporo diferenciala

Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)* 105 100 100 100 100 100 100

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)** 84 85 84 85 84 85 83 

Vožnja Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Ročica na blatniku

Načini košnje
Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Širina košnje, cm / cole 122/48 107/42 117/46 107/42 107/42 97/38 97/38

Obračalni krog, cm*** 45 40 40 40 40 40 40

Višina košnje, min–maks, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Tip kosilne enote ClearCut™, fabricirana ClearCut™, fabricirana Štancana, ojačana Štancana, ojačana Štancana Štancana Štancana

Vodilna kolesa 4 2 4 4 2 — —

Vklop rezil Električna sklopka Električna sklopka Električna sklopka Električna sklopka Ročni Ročni Ročni

Višina naslonjala Posebej visoko Visoka Visoka Visoka Visoka Srednje Srednje

Dimenzije prednjih pnevmatik, cole 16× 6,5-8 15× 6-6 15× 6-6 15× 6-6 15× 6-6 15 × 6 –6 15× 6-6

Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole 23× 10,5-12 20× 10-8 20× 10-8 20× 10-8 20× 8-8 18 × 8,5–8 18× 8,5-8

Osnovna višina stroja, cm 127 108 108 108 108 101,6 108

Osnovna dolžina stroja, cm 182 175 175 175 175 175,3 175

Osnovna širina stroja, cm 153 130 145 124 124 127 125

Teža, kg N/A N/A N/A N/A N/A 165 N/A

LASTNOSTI

Nastavljiv drsni sedež —  •  • —  •  •  •

Sistem Air Induction™ — —  • •  •  •  •

Lita prednja os  •  •  •  •  • — —

Zagon brez čoka  •  •  •  •  • • —

Sistem ClearCut™  •  • — — — — —

Tempomat  •  •  •  • — — —

Samodejna zapora diferenciala — — — — — — —

Elektronska zapora diferenciala  • — — — — — —

Na blatniku nameščena ročica za nastavitev višine košnje  •  •  •  •  •  •  •

Signal za poln zbiralnik — — — — — — —

Žarometi — — — —  •  •  •

LED žarometi  • — — — — — —

Števec delovnih ur s servisnim opomnikom  •  •  •  •  •  •  •

S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik  •  •  •  •  •  • —

Ojačano kosišče — —  •  • — — —

Volanski obroč z mehkim oprijemom  •  •  •  • — — —

Prozorno okence za kontrolo količine goriva  •  •  •  • — — —

SISTEMI KOŠNJE
Zbiralnik ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) 

Deflekor — — — — — — —

BioClip® s sedeža — — — — — — —

Priključek BioClip® ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) 
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 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

*Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. 
Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda 
z 1–2 dB(A). **Raven zvočnega tlaka po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za raven zvočnega tlaka 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega 
tlaka lahko vpliva uporabljena rezalna enota. Navedene vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj 
uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice. Za več informacij glej priročnik za 
uporabo. ***Merjeno na strani košnje.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki 
od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev 
je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz 
proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 
1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te 
vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od 
obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI

Pri vzdrževanju vaše rider kosilnice vedno uporabljajte  
originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da skozi vse 
leto ohranjajo in podaljšujejo življenjsko dobo vaše vsestranske kosilnice 
oz. traktorja. Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše 
izdelke. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se 
posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po  
potrebi dolijte.

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje: 
– zračni filter 
– akumulator 
– polnilnik akumulatorja 
– rezila Combi /CombiClip 
– motorno olje 10 W/40 za 4-taktne motorje
– filter za motorno olje 
– vžigalna svečka 

Glede priporočenih delov za vaš stroj preberite navodila za uporabo ali 
kontaktirajte svojega prodajalca.

TS 348XD TS 242TXD TS 146TXD TS 142TX TS 142T TS 138 TS 138L

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva ● ● ●

Srednje veliki / veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  

Majhni / srednje veliki domači vrtovi ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Majhni domači vrtovi ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 

TEHNIČNI PODATKI
Proizvajalec motorja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Husqvarna
Tip motorja Endurance Series V-Twin Endurance Series V-Twin Endurance Series V-Twin Endurance Series V-Twin Endurance Series V-Twin Intek Husqvarna Engine

Neto moč pri danih vrt./min, kW 16,0 @ 2600 13,8 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,6 @ 2600 8,7 @ 2600

Način mazanja motorja Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 15,0 15,1 15,0 11,4 5,7 5,7 5,7

Tip menjalnika
Hidrostatičen za komercialno 
rabo z električno zaporo 
diferenciala

Hidrostatičen z avtomatsko 
zaporo diferenciala

Hidrostatičen z avtomatsko 
zaporo diferenciala

Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)* 105 100 100 100 100 100 100

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)** 84 85 84 85 84 85 83 

Vožnja Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Ročica na blatniku

Načini košnje
Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Pobiranje/mulčenje/ 
stranski izmet

Širina košnje, cm / cole 122/48 107/42 117/46 107/42 107/42 97/38 97/38

Obračalni krog, cm*** 45 40 40 40 40 40 40

Višina košnje, min–maks, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Tip kosilne enote ClearCut™, fabricirana ClearCut™, fabricirana Štancana, ojačana Štancana, ojačana Štancana Štancana Štancana

Vodilna kolesa 4 2 4 4 2 — —

Vklop rezil Električna sklopka Električna sklopka Električna sklopka Električna sklopka Ročni Ročni Ročni

Višina naslonjala Posebej visoko Visoka Visoka Visoka Visoka Srednje Srednje

Dimenzije prednjih pnevmatik, cole 16× 6,5-8 15× 6-6 15× 6-6 15× 6-6 15× 6-6 15 × 6 –6 15× 6-6

Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole 23× 10,5-12 20× 10-8 20× 10-8 20× 10-8 20× 8-8 18 × 8,5–8 18× 8,5-8

Osnovna višina stroja, cm 127 108 108 108 108 101,6 108

Osnovna dolžina stroja, cm 182 175 175 175 175 175,3 175

Osnovna širina stroja, cm 153 130 145 124 124 127 125

Teža, kg N/A N/A N/A N/A N/A 165 N/A

LASTNOSTI

Nastavljiv drsni sedež —  •  • —  •  •  •

Sistem Air Induction™ — —  • •  •  •  •

Lita prednja os  •  •  •  •  • — —

Zagon brez čoka  •  •  •  •  • • —

Sistem ClearCut™  •  • — — — — —

Tempomat  •  •  •  • — — —

Samodejna zapora diferenciala — — — — — — —

Elektronska zapora diferenciala  • — — — — — —

Na blatniku nameščena ročica za nastavitev višine košnje  •  •  •  •  •  •  •

Signal za poln zbiralnik — — — — — — —

Žarometi — — — —  •  •  •

LED žarometi  • — — — — — —

Števec delovnih ur s servisnim opomnikom  •  •  •  •  •  •  •

S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik  •  •  •  •  •  • —

Ojačano kosišče — —  •  • — — —

Volanski obroč z mehkim oprijemom  •  •  •  • — — —

Prozorno okence za kontrolo količine goriva  •  •  •  • — — —

SISTEMI KOŠNJE
Zbiralnik ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) 

Deflekor — — — — — — —

BioClip® s sedeža — — — — — — —

Priključek BioClip® ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) 
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TEHNIČNI PODATKI– VRTNI TRAKTORJI Z INTEGRIRANO KOŠARO

TEHNIČNI PODATKI

TC 242TX TC 242T TC 238TX TC 238T TC 138 TC 138L TC 130

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva

Srednje veliki / veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  

Majhni / srednje veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Majhni domači vrtovi ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Husqvarna Briggs & Stratton

Tip motorja FR Series Intek Endurance Series V-Twin Intek Intek Husqvarna Engine Intek

Neto moč pri danih vrt./min, kW 16,0 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,7 @ 2600 8,6 @ 2600 6,3 @ 2600

Način mazanja motorja Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 13,3 9,5 13,3 9,5 5,7 5,7 5,7

Tip menjalnika Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)* 100 100 100 100 100 100 100

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)** 85 84 84 84 84 85 85

Vožnja Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje z ročico Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali

Načini košnje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje

Širina košnje, cm / cole 107/42 107/42 97/38 97/38 97/38 97/38 77/30

Obračalni krog, cm*** 40 40 40 40 40 40 40

Višina košnje, min–maks, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Tip kosilne enote Štancana, ojačana Štancana, ojačana Štancana, ojačana Štancana Štancana Štancana Štancana

Vodilna kolesa 4 2 2 2 2 2 0

Vklop rezil Električna sklopka Ročni Električna sklopka Ročni Ročni Ročni Ročni

Prostornina zbiralnika, litri 320 320 320 320 220 220 220

Višina naslonjala Visoka Visoka Visoka Visoka Srednja Srednja Nizka

Dimenzije prednjih pnevmatik, cole 15 × 6-6 15 × 6-6 15 × 6-6 15 × 6-6 15 × 6-6 15 × 6-6 13 × 5-6

Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole 18 × 9,5-8 18 × 8,5-8 18 × 9,5-8 18 × 8,5-8 18 × 8,5-8 18 × 8,5-8 16 × 6,5-8

Osnovna višina stroja, cm 107 N/A 102 102 102 102 82

Osnovna dolžina stroja, cm 252 252 252 252 240 240 222

Osnovna širina stroja, cm 110 110 102 102 102 102 82

Teža, kg N/A N/A N/A N/A N/A 211 182

LASTNOSTI

Nastavljiv drsni sedež — • — • • • •

Sistem Air Induction™ • • • • • • •

Lita prednja os • • • • • — —

Zagon brez čoka • • • • — • •

Sistem ClearCut™ — — — — — — —

Tempomat • — — — — — —

Menjalnik z zaporo diferenciala — — — — — — —

Na blatniku nameščena ročica za nastavitev višine košnje  •  •  •  •  •  •  •

Signal za poln zbiralnik  •  •  •  •  •  •  •

Žarometi —  • —  •  •  •  •

LED žarometi  • —  • — — — —

Števec delovnih ur s servisnim opomnikom  • •  • •  •  • •

S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik  • •  • • —  • •

Prozorno okence za kontrolo količine goriva — — — — — — —

NAČINI KOŠNJE
Košara  •  •  •  •  •  •  •

Deflektor ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

BioClip® s sedeža  • —  • — — — —

BioClip® čep — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) 
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TEHNIČNI PODATKI

TC 242TX TC 242T TC 238TX TC 238T TC 138 TC 138L TC 130

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva

Srednje veliki / veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  

Majhni / srednje veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Majhni domači vrtovi ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Husqvarna Briggs & Stratton

Tip motorja FR Series Intek Endurance Series V-Twin Intek Intek Husqvarna Engine Intek

Neto moč pri danih vrt./min, kW 16,0 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,7 @ 2600 8,6 @ 2600 6,3 @ 2600

Način mazanja motorja Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom Tlačno z oljnim filtrom Polno tlačno z oljnim filtrom

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 13,3 9,5 13,3 9,5 5,7 5,7 5,7

Tip menjalnika Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)* 100 100 100 100 100 100 100

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)** 85 84 84 84 84 85 85

Vožnja Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali Krmiljenje z ročico Krmiljenje s pedali Krmiljenje s pedali

Načini košnje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje Pobiranje/mulčenje

Širina košnje, cm / cole 107/42 107/42 97/38 97/38 97/38 97/38 77/30

Obračalni krog, cm*** 40 40 40 40 40 40 40

Višina košnje, min–maks, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Tip kosilne enote Štancana, ojačana Štancana, ojačana Štancana, ojačana Štancana Štancana Štancana Štancana

Vodilna kolesa 4 2 2 2 2 2 0

Vklop rezil Električna sklopka Ročni Električna sklopka Ročni Ročni Ročni Ročni

Prostornina zbiralnika, litri 320 320 320 320 220 220 220

Višina naslonjala Visoka Visoka Visoka Visoka Srednja Srednja Nizka

Dimenzije prednjih pnevmatik, cole 15 × 6-6 15 × 6-6 15 × 6-6 15 × 6-6 15 × 6-6 15 × 6-6 13 × 5-6

Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole 18 × 9,5-8 18 × 8,5-8 18 × 9,5-8 18 × 8,5-8 18 × 8,5-8 18 × 8,5-8 16 × 6,5-8

Osnovna višina stroja, cm 107 N/A 102 102 102 102 82

Osnovna dolžina stroja, cm 252 252 252 252 240 240 222

Osnovna širina stroja, cm 110 110 102 102 102 102 82

Teža, kg N/A N/A N/A N/A N/A 211 182

LASTNOSTI

Nastavljiv drsni sedež — • — • • • •

Sistem Air Induction™ • • • • • • •

Lita prednja os • • • • • — —

Zagon brez čoka • • • • — • •

Sistem ClearCut™ — — — — — — —

Tempomat • — — — — — —

Menjalnik z zaporo diferenciala — — — — — — —

Na blatniku nameščena ročica za nastavitev višine košnje  •  •  •  •  •  •  •

Signal za poln zbiralnik  •  •  •  •  •  •  •

Žarometi —  • —  •  •  •  •

LED žarometi  • —  • — — — —

Števec delovnih ur s servisnim opomnikom  • •  • •  •  • •

S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik  • •  • • —  • •

Prozorno okence za kontrolo količine goriva — — — — — — —

NAČINI KOŠNJE
Košara  •  •  •  •  •  •  •

Deflektor ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

BioClip® s sedeža  • —  • — — — —

BioClip® čep — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) 

 

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

*Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. 
Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda 
z 1–2 dB(A). **Raven zvočnega tlaka po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za raven zvočnega tlaka 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega 
tlaka lahko vpliva uporabljena rezalna enota. Navedene vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj 
uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice. Za več informacij glej priročnik za 
uporabo. ***Merjeno na strani košnje.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki 
od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev 
je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz 
proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 
1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te 
vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od 
obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

Pri vzdrževanju vaše rider kosilnice vedno uporabljajte  
originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da skozi vse 
leto ohranjajo in podaljšujejo življenjsko dobo vaše vsestranske kosilnice 
oz. traktorja. Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše 
izdelke. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se 
posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po  
potrebi dolijte.

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje: 
– zračni filter 
– akumulator 
– polnilnik akumulatorja 
– rezila Combi /CombiClip 
– motorno olje 10 W/40 za 4-taktne motorje
– filter za motorno olje 
– vžigalna svečka 

Glede priporočenih delov za vaš stroj preberite navodila za uporabo ali 
kontaktirajte svojega prodajalca.
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IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI – SEDEŽNE KOSILNICE Z NIČELNIM OBRAČALNIM KROGOM

Z560X Z454X Z448 Z242F

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Srednje veliki / veliki domači vrtovi ●  ● ● ● ● 

Majhni / srednje veliki domači vrtovi ● ● ●

Majhni domači vrtovi ●  

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Briggs & Stratton

Tip motorja Vanguard V-Twin Endurance Commercial FR Series Endurance Commercial

Neto moč, KM 19,4  @ 2900 16,8 @ 2800 14,8 @ 3000 16,4 @ 3200

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 45,4 23 23 13,3

Rezervoar olja (vklj. oljni filter), litri 2 2 2 2,1

Tip menjalnika Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični

Proizvajalec menjalnika Hydro-Gear Parker Parker Hydro-Gear

Prostornina motorja, cm³ 810 810 726 724

Št. valjev 2 2 2 2

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)* 105 N/A N/A 100

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)** 88 N/A N/A 86

Hlajenje motorja Zrak Zrak Zrak Zrak

Hitrost pri vožnji naprej, min – maks., km / h 0–19,3 0-14,5 0-13 0–10,5

Hitrost pri vožnji nazaj, min – maks., km / h 0–9,6 0-7 0-6,5 0–5,2

Sistemi košnje Pobiranje/mulčenje/stranski izmet Pobiranje/mulčenje/stranski izmet Pobiranje/mulčenje/stranski izmet Pobiranje/mulčenje/stranski izmet

Širina košnje, cm 152 137 122 107 

Višina košnje, min–maks, mm 25 –127 25-127 38-115 38 –102

Tip kosilne enote / debelina Varjeno /4,8 mm (7 gauge) Varjeno / 4,7/3,5 mm (7/10 gauge)
Profesionalen razred ClearCut™ /  
3,5 mm (10 gauge)

ClearCut™ / 3,5 mm (10 gauge)

Stopnje nastavitve višine košnje 16 16 16 6

Tip vretena rezil Litoželezni Ojačano iz litega aluminija Litoželezni Litoželezni

Vklop rezil Elektromagnetna sklopka Elektromagnetna sklopka Elektromagnetna sklopka Elektormagnetna sklopka

Vrsta sedeža Profesionalen, vzmeten Profesionalen Profesionalen 15" visok naslon

Dimenzije prednjih pnevmatik, cole 13 × 6,5 -6 (Flat Free) 13 × 6,5 -6 13 × 5 -6 11 × 6 – 5

Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole 24 × 12 -12 23 x 10,5 - 12 22 x 10 -10 18 × 8,5 – 8

LASTNOSTI

Nastavljiv drsni sedež  •  •  •  •

Samodejna parkirna zavora  •  •  •  •

Varjeno kosšče za komercialno rabo  •  • — —

Sistem ClearCut™ — —  •  •

Števec delovnih ur s servisnim opomnikom  •  •  •  •

LED prikazovalnik količine goriva  •  • — —

Premium vzmeten sedež  •  •  • —

Zaščita motorja zadaj  • — — —

Varnostni lok (ROPS)  •  •  • —

SISTEMI KOŠNJE

Komplet za mulčenje kot dodatna oprema ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Zbiralnik kot dodatna oprema ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja  
od merilnega standarda z 1–2 dB(A). **Raven zvočnega tlaka po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega tlaka lahko  
vpliva uporabljena rezalna enota. Navedene vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice. Za več informacij glej priročnik za uporabo.



155

 

Pri vzdrževanju vaše Rider kosilnice vedno uporabljajte 
originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da skozi vse leto 
ohranjajo in podaljšujejo življenjsko dobo vaše vsestranske kosilnice oz.  
traktorja. Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše izdelke.  
V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte  
s svojim prodajalcem Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po  
potrebi dolijte. 

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje:
– zračni filter 
– akumulator 
– polnilnik akumulatorja 
– rezila Combi /CombiClip 
– motorno olje 10 W/40 za 4-taktne motorje
– filter za motorno olje 
– vžigalna svečka 

Glede priporočenih delov za vaš stroj preberite navodila za uporabo  
ali kontaktirajte svojega prodajalca.

TEHNIČNI PODATKI

Z560X Z454X Z448 Z242F

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Srednje veliki / veliki domači vrtovi ●  ● ● ● ● 

Majhni / srednje veliki domači vrtovi ● ● ●

Majhni domači vrtovi ●  

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Briggs & Stratton

Tip motorja Vanguard V-Twin Endurance Commercial FR Series Endurance Commercial

Neto moč, KM 19,4  @ 2900 16,8 @ 2800 14,8 @ 3000 16,4 @ 3200

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 45,4 23 23 13,3

Rezervoar olja (vklj. oljni filter), litri 2 2 2 2,1

Tip menjalnika Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični

Proizvajalec menjalnika Hydro-Gear Parker Parker Hydro-Gear

Prostornina motorja, cm³ 810 810 726 724

Št. valjev 2 2 2 2

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)* 105 N/A N/A 100

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)** 88 N/A N/A 86

Hlajenje motorja Zrak Zrak Zrak Zrak

Hitrost pri vožnji naprej, min – maks., km / h 0–19,3 0-14,5 0-13 0–10,5

Hitrost pri vožnji nazaj, min – maks., km / h 0–9,6 0-7 0-6,5 0–5,2

Sistemi košnje Pobiranje/mulčenje/stranski izmet Pobiranje/mulčenje/stranski izmet Pobiranje/mulčenje/stranski izmet Pobiranje/mulčenje/stranski izmet

Širina košnje, cm 152 137 122 107 

Višina košnje, min–maks, mm 25 –127 25-127 38-115 38 –102

Tip kosilne enote / debelina Varjeno /4,8 mm (7 gauge) Varjeno / 4,7/3,5 mm (7/10 gauge)
Profesionalen razred ClearCut™ /  
3,5 mm (10 gauge)

ClearCut™ / 3,5 mm (10 gauge)

Stopnje nastavitve višine košnje 16 16 16 6

Tip vretena rezil Litoželezni Ojačano iz litega aluminija Litoželezni Litoželezni

Vklop rezil Elektromagnetna sklopka Elektromagnetna sklopka Elektromagnetna sklopka Elektormagnetna sklopka

Vrsta sedeža Profesionalen, vzmeten Profesionalen Profesionalen 15" visok naslon

Dimenzije prednjih pnevmatik, cole 13 × 6,5 -6 (Flat Free) 13 × 6,5 -6 13 × 5 -6 11 × 6 – 5

Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole 24 × 12 -12 23 x 10,5 - 12 22 x 10 -10 18 × 8,5 – 8

LASTNOSTI

Nastavljiv drsni sedež  •  •  •  •

Samodejna parkirna zavora  •  •  •  •

Varjeno kosšče za komercialno rabo  •  • — —

Sistem ClearCut™ — —  •  •

Števec delovnih ur s servisnim opomnikom  •  •  •  •

LED prikazovalnik količine goriva  •  • — —

Premium vzmeten sedež  •  •  • —

Zaščita motorja zadaj  • — — —

Varnostni lok (ROPS)  •  •  • —

SISTEMI KOŠNJE

Komplet za mulčenje kot dodatna oprema ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Zbiralnik kot dodatna oprema ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja  
od merilnega standarda z 1–2 dB(A). **Raven zvočnega tlaka po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega tlaka lahko  
vpliva uporabljena rezalna enota. Navedene vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice. Za več informacij glej priročnik za uporabo.
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TEHNIČNI PODATKI – VERIŽNE ŽAGE

572 XP® 572 XP®G 562 XP® 562 XP®G 560 XP® 560 XP®G 550 XP® Mark II

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● 

Občasna uporaba

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 70,6 70,6 59,8 59,8 59,8 59,8 50,1

Moč, kW 4,3 4,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 107 107 106 106 106 106 107

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 120 120 118 118 118 118 117

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 5,0 /4,1 5,0 /4,1 3,2 /5,0 3,2 /5,0 4,4 / 5,3 4,4 / 5,3 3,3 / 4,9

Pogonski korak, cole 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 .325 / 3/8 .325 / 3/8 .325

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50/13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20

Teža (brez rezalne opreme), kg 6,6 6,8 6,1 6,3 5,9 6,1 5,3

LASTNOSTI

Nastavljiva oljna črpalka  •  •  •  •  •  •  •

Sistem Air injection™  •  •  •  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™  •  •  •  •  •  •  •

Kombinirano čok/stop stikalo  •  •  •  •  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •  •  •

Ogrevan uplinjač —  • —  • —  • —

Ogrevani ročaji —  • —  • —  • —

Vztrajnostna zavora verige  •  •  •  •  •  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •

Magnezijevo ohišje motorja  •  •  •  •  •  •  •

Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra  •  •  •  •  •  •  •

Hitro snemljiv zračni filter  •  •  •  •  •  •  •

Ugreznjeni matici meča  •  •  •  •  •  •  •

Stranski napenjalnik verige  •  •  •  •  •  •  •

Sistem Smart Start®  •  •  •  •  •  • —

Pokrov valja s hitrimi sponkami  •  •  •  •  •  •  •

Napenjanje verige brez uporabe orodja — — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — —

Prozorno okence za kontrolo količine goriva  •  •  •  •  •  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

Pri vzdrževanju vaše verižne žage vedno uporabljajte originalna  
maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega  
stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno 
servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne  
dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko  
dobo vaše verižne žage. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte  
s svojim prodajalcem Husqvarna.
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572 XP® 572 XP®G 562 XP® 562 XP®G 560 XP® 560 XP®G 550 XP® Mark II

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● 

Občasna uporaba

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 70,6 70,6 59,8 59,8 59,8 59,8 50,1

Moč, kW 4,3 4,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 107 107 106 106 106 106 107

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 120 120 118 118 118 118 117

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 5,0 /4,1 5,0 /4,1 3,2 /5,0 3,2 /5,0 4,4 / 5,3 4,4 / 5,3 3,3 / 4,9

Pogonski korak, cole 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 .325 / 3/8 .325 / 3/8 .325

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50/13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20

Teža (brez rezalne opreme), kg 6,6 6,8 6,1 6,3 5,9 6,1 5,3

LASTNOSTI

Nastavljiva oljna črpalka  •  •  •  •  •  •  •

Sistem Air injection™  •  •  •  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™  •  •  •  •  •  •  •

Kombinirano čok/stop stikalo  •  •  •  •  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •  •  •

Ogrevan uplinjač —  • —  • —  • —

Ogrevani ročaji —  • —  • —  • —

Vztrajnostna zavora verige  •  •  •  •  •  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •

Magnezijevo ohišje motorja  •  •  •  •  •  •  •

Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra  •  •  •  •  •  •  •

Hitro snemljiv zračni filter  •  •  •  •  •  •  •

Ugreznjeni matici meča  •  •  •  •  •  •  •

Stranski napenjalnik verige  •  •  •  •  •  •  •

Sistem Smart Start®  •  •  •  •  •  • —

Pokrov valja s hitrimi sponkami  •  •  •  •  •  •  •

Napenjanje verige brez uporabe orodja — — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — —

Prozorno okence za kontrolo količine goriva  •  •  •  •  •  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.
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TEHNIČNI PODATKI – VERIŽNE ŽAGE

550 XP®G Mark II 543 XP® 555 545 Mark II 460 Rancher 450 450 e-series

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba ●  ●  

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 50,1 43,1 59,8 50,1 60,3 50,2 50,2

Moč, kW 3,0 2,2 3,1 2,7 2,7 2,4 2,4

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 107 101 106 106 104 104 104

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 117 113 118 116 114 115 115

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 3,3 / 4,9 4,5 /4,2 3,2 / 5,0 3,6/4,1 3,8 /6,9 3,1 /4,9 3,1 /4,9

Pogonski korak, cole .325 .325 .325 / 3/8 .325 3 / 8 .325 .325

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20

Teža (brez rezalne opreme), kg 5,5 4,5 5,9 5,3 5,8 4,9 5,1

LASTNOSTI

Nastavljiva oljna črpalka  •  •  •  •  • — —

Sistem Air injection™  •  •  •  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™  • —  •  • — — —

Kombinirano čok/stop stikalo  • —  •  •  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •  •  •

Ogrevan uplinjač  • — — — — — —

Ogrevani ročaji  • — — — — — —

Vztrajnostna zavora verige  •  •  •  •  •  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •

Magnezijevo ohišje motorja  •  •  •  • — — —

Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra  •  •  •  • —  •  •

Hitro snemljiv zračni filter  •  •  •  •  •  •  •

Ugreznjeni matici meča  • —  •  • — — —

Stranski napenjalnik verige  •  •  •  •  •  • —

Sistem Smart Start® —  •  •  •  •  •  •

Pokrov valja s hitrimi sponkami  • —  •  • —  •  •

Napenjanje verige brez uporabe orodja — — — — — —  •

TrioBrake™ — — — — — — —

Prozorno okence za kontrolo količine goriva  • —  •  • —  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

Pri vzdrževanju vaše verižne žage vedno uporabljajte originalna  
maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega  
stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno 
servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne  
dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko  
dobo vaše verižne žage. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte  
s svojim prodajalcem Husqvarna.
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550 XP®G Mark II 543 XP® 555 545 Mark II 460 Rancher 450 450 e-series

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba ●  ●  

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 50,1 43,1 59,8 50,1 60,3 50,2 50,2

Moč, kW 3,0 2,2 3,1 2,7 2,7 2,4 2,4

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 107 101 106 106 104 104 104

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 117 113 118 116 114 115 115

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 3,3 / 4,9 4,5 /4,2 3,2 / 5,0 3,6/4,1 3,8 /6,9 3,1 /4,9 3,1 /4,9

Pogonski korak, cole .325 .325 .325 / 3/8 .325 3 / 8 .325 .325

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20

Teža (brez rezalne opreme), kg 5,5 4,5 5,9 5,3 5,8 4,9 5,1

LASTNOSTI

Nastavljiva oljna črpalka  •  •  •  •  • — —

Sistem Air injection™  •  •  •  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™  • —  •  • — — —

Kombinirano čok/stop stikalo  • —  •  •  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •  •  •

Ogrevan uplinjač  • — — — — — —

Ogrevani ročaji  • — — — — — —

Vztrajnostna zavora verige  •  •  •  •  •  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •

Magnezijevo ohišje motorja  •  •  •  • — — —

Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra  •  •  •  • —  •  •

Hitro snemljiv zračni filter  •  •  •  •  •  •  •

Ugreznjeni matici meča  • —  •  • — — —

Stranski napenjalnik verige  •  •  •  •  •  • —

Sistem Smart Start® —  •  •  •  •  •  •

Pokrov valja s hitrimi sponkami  • —  •  • —  •  •

Napenjanje verige brez uporabe orodja — — — — — —  •

TrioBrake™ — — — — — — —

Prozorno okence za kontrolo količine goriva  • —  •  • —  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.
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TEHNIČNI PODATKI – VERIŽNE ŽAGE

445 440 440 e-series 439 135 Mark II 130 120 Mark II

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●    

Občasna uporaba ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 45,7 40,9 40,9 35,2 38,0 38,0 38,2

Moč, kW 2,1 1,8 1,8 1,5 1,6 1,5 1,4

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 103 102 102 100 102 102 101

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 114 114 114 112 116 116 113

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 3,1/4,9 3,8 /4,2 3,8 /4,2 8,0 /5,2 3,7 / 5,5 3,7 / 5,5 2,1/2,7

Pogonski korak, cole .325 .325 .325 3  / 8 3  / 8mini 3  / 8mini 3  / 8mini

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 30 – 40 /12–16 35-40 /14-16 35-40 /14-16 35-45 /14-18

Teža (brez rezalne opreme), kg 4,9 4,4 4,4 3,9 4,7 4,7 4,85

LASTNOSTI

Nastavljiva oljna črpalka — — —  • — — —

Sistem Air injection™  •  •  •  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™ — — — — — — —

Kombinirano čok/stop stikalo  •  •  • —  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •  •  •

Ogrevan uplinjač — — — — — — —

Ogrevani ročaji — — — — — — —

Vztrajnostna zavora verige  •  •  •  •  •  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •

Magnezijevo ohišje motorja — — — — — — —

Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra  •  •  •  • — — —

Hitro snemljiv zračni filter  •  •  •  •  •  • —

Ugreznjeni matici meča — — — — — — —

Stranski napenjalnik verige  •  • —  •  • — —

Sistem Smart Start®  •  •  •  •  • — —

Pokrov valja s hitrimi sponkami  •  •  • — — — —

Napenjanje verige brez uporabe orodja — —  • — — — —

TrioBrake™ — — — — — — —

Prozorno okence za kontrolo količine goriva  •  •  • — — — —

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

Pri vzdrževanju vaše verižne žage vedno uporabljajte originalna  
maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega  
stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno 
servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne  
dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko  
dobo vaše verižne žage. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte  
s svojim prodajalcem Husqvarna.
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445 440 440 e-series 439 135 Mark II 130 120 Mark II

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●    

Občasna uporaba ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 45,7 40,9 40,9 35,2 38,0 38,0 38,2

Moč, kW 2,1 1,8 1,8 1,5 1,6 1,5 1,4

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 103 102 102 100 102 102 101

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 114 114 114 112 116 116 113

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 3,1/4,9 3,8 /4,2 3,8 /4,2 8,0 /5,2 3,7 / 5,5 3,7 / 5,5 2,1/2,7

Pogonski korak, cole .325 .325 .325 3  / 8 3  / 8mini 3  / 8mini 3  / 8mini

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 30 – 40 /12–16 35-40 /14-16 35-40 /14-16 35-45 /14-18

Teža (brez rezalne opreme), kg 4,9 4,4 4,4 3,9 4,7 4,7 4,85

LASTNOSTI

Nastavljiva oljna črpalka — — —  • — — —

Sistem Air injection™  •  •  •  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™ — — — — — — —

Kombinirano čok/stop stikalo  •  •  • —  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •  •  •

Ogrevan uplinjač — — — — — — —

Ogrevani ročaji — — — — — — —

Vztrajnostna zavora verige  •  •  •  •  •  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •

Magnezijevo ohišje motorja — — — — — — —

Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra  •  •  •  • — — —

Hitro snemljiv zračni filter  •  •  •  •  •  • —

Ugreznjeni matici meča — — — — — — —

Stranski napenjalnik verige  •  • —  •  • — —

Sistem Smart Start®  •  •  •  •  • — —

Pokrov valja s hitrimi sponkami  •  •  • — — — —

Napenjanje verige brez uporabe orodja — —  • — — — —

TrioBrake™ — — — — — — —

Prozorno okence za kontrolo količine goriva  •  •  • — — — —

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.
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TEHNIČNI PODATKI – VERIŽNE ŽAGE

ENOROČAJNE VERIŽNE ŽAGE T540 XP® T435 T525

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 37,7 35,2 27,0

Moč, kW 1,8 1,5 1,1

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 104 103 98

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 116 114 111

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 3,5 /4,2 3,6 / 3,9 4,9 / 5,2

Pogonski korak, cole 3  / 8 3  / 8mini 3 / 8

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 30 – 40 /12 –16 30 – 35 /12 –14 20-30 /8-12

Teža (brez rezalne opreme), kg 3,9 3,4 2,7

LASTNOSTI

Nastavljiva oljna črpalka  •  •  •

Sistem Air injection™  • —  •

Samodejni uplinjač AutoTune™  • — —

Črpalka za gorivo  •  •  •

Uho za pas  • —  •

Vztrajnostna zavora verige  •  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  •  •

Magnezijevo ohišje motorja  • —  •

Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra  •  •  •

Hitro snemljiv zračni filter  •  •  •

Ugreznjeni matici meča  • —  •

Stranski napenjalnik verige  •  •  •

Sistem Smart Start®  •  • —

Prozorno okence za kontrolo količine goriva  • — —

X-Torq® motor  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

Pri vzdrževanju vaše verižne žage vedno uporabljajte originalna  
maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega  
stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno 
servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne  
dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko  
dobo vaše verižne žage. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte  
s svojim prodajalcem Husqvarna.
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VIŠINSKI OBREZOVALNIKI 525PT5S

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● 

Občasna uporaba

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 25,4

Moč, kW 1,0

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 89

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A) 107

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²** 6,3 / 5,3

Pogonski korak, cole 1 /4 

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 25 –30 /10 –12

Največja dolžina z rezalno opremo, cm 402

Teža (brez rezalne opreme), kg 7,0

LASTNOSTI

Samodejno povratno stop stikalo  •

Mazanje verige  •

Napenjalnik verige  •

Črpalka za gorivo  •

Zadnji ščitnik motorja  •

Prosta zagonska naprava  •

Teleskopska cev  •

X-Torq® motor  •

OPRTNIK

Balance Flex™ ( •  )

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečena energijska vsota ravni  
zvočnega tlaka pri različnih obratovalnih pogojih. Tipična variacija ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB(A). **Ekvivalentna raven vibracij  
po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij  
imajo tipični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE 420EL 418EL

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● 

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba ● ● ● ● 

TEHNIČNI PODATKI

Napetost, V 230 230

Moč, W 2000 1800

Tresljaji prednji /zadnji ročaj (a hv, eq), m/s² * 5,2 /3,9 5,2 /3,9

Pogonski korak, cole 3 /8 3 /8

Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole 35–40 /14–16 35–40 /14–16

Teža (brez pribora), kg 4,7 4,7

LASTNOSTI

Elektronski sistem za mehak zagon SoftStart™  •  •

Vztrajnostna zavora verige  •  •

Zaščita pred previsokimi vrtljaji  •  •

Okence za prikaz nivoja olja  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven 
vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI
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TEHNIČNI PODATKI – MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

553RBX 543RBX 555RXT 545RXT 535RXT 535RX

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 50,6 40,1 53,3 45,7 34,6 34,6

Moč, kW 2,3 1,5 2,8 2,2 1,6 1,6

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,8 0,75 1,1 1,0 0,6 0,6

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 97 99 101 102 96 95

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 118 114 121 117 114 114

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi /desni ročaj, m /s²*** — — 1,5 /1,6 3,3/3,5 2,4 / 3,1 3,4 /4,1

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 2,7/ 3,8 4,8 /4,6 — — — —

Teža (brez rezalne opreme), kg 12,1 11,9 9,2 8,6 6,7 6,1

LASTNOSTI

Samodejno povratno stop stikalo — —  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™ — — —  • — —

Kombinirani ščitnik  •  • —  •  •  •

Ergonomski ročaj  •  •  •  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •  •

Kotno gonilo za košnjo trave  •  •  •  •  •  •

Visok ročaj — —  •  •  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib® — —  •  •  •  •

Motor na čisti bencin — — — — — —

Sistem Smart Start® — —  • — — —

Mehki ročaji  •  •  •  •  •  •

Prosta zagonska naprava  •  •  •  •  •  •

Kosilna glava Tap-n-Go  •  •  •  •  •  •

Uho za oprtnik, nastavljivo brez uporabe orodja — —  •  •  •  •

Nastavitev ročaja brez uporabe orodja — —  •  •  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •

7° stopinj nagnjen steber ročaja — —  •  •  •  •

Transparenten rezervoar goriva  •  •  •  •  •  •

PRILOŽEN OPRTNIK

Balance XT™ — —  •  • — —

Balance X™ — — — —  • —

Balance 55 — — — — — —

Balance 35 — — — — —  •

Običajni dvojni — — — — — —

Običajni enojni — — — — — —

REZALNA OPREMA

 • / • / —  • / • / —  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

Pri vzdrževanju vaše motorne kose ali kose na nitko vedno uporabljajte  
originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega  
stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno 
servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne  
dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko  
dobo vaše motorne kose in kose na nitko. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo  
ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.



165

 

553RBX 543RBX 555RXT 545RXT 535RXT 535RX

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 50,6 40,1 53,3 45,7 34,6 34,6

Moč, kW 2,3 1,5 2,8 2,2 1,6 1,6

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,8 0,75 1,1 1,0 0,6 0,6

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 97 99 101 102 96 95

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 118 114 121 117 114 114

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi /desni ročaj, m /s²*** — — 1,5 /1,6 3,3/3,5 2,4 / 3,1 3,4 /4,1

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 2,7/ 3,8 4,8 /4,6 — — — —

Teža (brez rezalne opreme), kg 12,1 11,9 9,2 8,6 6,7 6,1

LASTNOSTI

Samodejno povratno stop stikalo — —  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™ — — —  • — —

Kombinirani ščitnik  •  • —  •  •  •

Ergonomski ročaj  •  •  •  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •  •

Kotno gonilo za košnjo trave  •  •  •  •  •  •

Visok ročaj — —  •  •  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib® — —  •  •  •  •

Motor na čisti bencin — — — — — —

Sistem Smart Start® — —  • — — —

Mehki ročaji  •  •  •  •  •  •

Prosta zagonska naprava  •  •  •  •  •  •

Kosilna glava Tap-n-Go  •  •  •  •  •  •

Uho za oprtnik, nastavljivo brez uporabe orodja — —  •  •  •  •

Nastavitev ročaja brez uporabe orodja — —  •  •  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •

7° stopinj nagnjen steber ročaja — —  •  •  •  •

Transparenten rezervoar goriva  •  •  •  •  •  •

PRILOŽEN OPRTNIK

Balance XT™ — —  •  • — —

Balance X™ — — — —  • —

Balance 55 — — — — — —

Balance 35 — — — — —  •

Običajni dvojni — — — — — —

Običajni enojni — — — — — —

REZALNA OPREMA

 • / • / —  • / • / —  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.
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TEHNIČNI PODATKI – MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

535RJ 525RX 325R 129R 129C

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ●  ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 34,6 25,4 27,6 27,6 27,6

Moč, kW 1,6 1,0 0,85 0,85 0,85

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,6 0,51 0,34 0,27 0,27

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 100 93 98 94 93

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 116 106 114 114 114

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi /desni ročaj, m /s²*** — 2,1 / 2,3 5,1 /5,7 4,2 /4,2 3,7 /3,6

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 4,0 /4,1 — — — —

Teža (brez rezalne opreme), kg 6,0 4,9 5,5 5,4 4,5

LASTNOSTI

Samodejno povratno stop stikalo  •  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™ — — — — —

Kombinirani ščitnik  •  •  •  • —

Ergonomski ročaj  •  •  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •

Kotno gonilo za košnjo trave  •  •  •  • —

Visok ročaj —  • — — —

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib® — — — — —

Motor na čisti bencin — — — — —

Sistem Smart Start® —  •  •  •  •

Mehki ročaji — —  • —  •

Prosta zagonska naprava —  • — — —

Kosilna glava Tap-n-Go  •  •  •  •  •

Uho za oprtnik, nastavljivo brez uporabe orodja — — — — —

Nastavitev ročaja brez uporabe orodja —  •  • — —

X-Torq® motor  •  • — — —

7° stopinj nagnjen steber ročaja —  •  • — —

Transparenten rezervoar goriva  •  •  •  •  •

PRILOŽEN OPRTNIK

Balance XT™ — — — — —

Balance X™ — — — — —

Balance 55 — — — — —

Balance 35 —  • — — —

Običajni dvojni — —  •  • —

Običajni enojni  • — — — —

REZALNA OPREMA

 • / • / —  • / • / ( •  ) • / • / —  • / • / —  • / — / —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.
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535RJ 525RX 325R 129R 129C

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ●  ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● 

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 34,6 25,4 27,6 27,6 27,6

Moč, kW 1,6 1,0 0,85 0,85 0,85

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,6 0,51 0,34 0,27 0,27

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 100 93 98 94 93

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 116 106 114 114 114

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi /desni ročaj, m /s²*** — 2,1 / 2,3 5,1 /5,7 4,2 /4,2 3,7 /3,6

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 4,0 /4,1 — — — —

Teža (brez rezalne opreme), kg 6,0 4,9 5,5 5,4 4,5

LASTNOSTI

Samodejno povratno stop stikalo  •  •  •  •  •

Samodejni uplinjač AutoTune™ — — — — —

Kombinirani ščitnik  •  •  •  • —

Ergonomski ročaj  •  •  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •

Kotno gonilo za košnjo trave  •  •  •  • —

Visok ročaj —  • — — —

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib® — — — — —

Motor na čisti bencin — — — — —

Sistem Smart Start® —  •  •  •  •

Mehki ročaji — —  • —  •

Prosta zagonska naprava —  • — — —

Kosilna glava Tap-n-Go  •  •  •  •  •

Uho za oprtnik, nastavljivo brez uporabe orodja — — — — —

Nastavitev ročaja brez uporabe orodja —  •  • — —

X-Torq® motor  •  • — — —

7° stopinj nagnjen steber ročaja —  •  • — —

Transparenten rezervoar goriva  •  •  •  •  •

PRILOŽEN OPRTNIK

Balance XT™ — — — — —

Balance X™ — — — — —

Balance 55 — — — — —

Balance 35 —  • — — —

Običajni dvojni — —  •  • —

Običajni enojni  • — — — —

REZALNA OPREMA

 • / • / —  • / • / ( •  ) • / • / —  • / • / —  • / — / —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). ** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

Pri vzdrževanju vaše motorne kose ali kose na nitko vedno 
uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in 
vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in 
shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo 
usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna 
ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko 
dobo vaše motorne kose in kose na nitko. V primeru nejasnosti preberite navodila 
za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.
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TEHNIČNI PODATKI – GOZDARSKI OBREZOVALNIKI

555FX 535FBX

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ●

Občasna uporaba

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 53,3 34,6

Moč, kW 2,8 1,6

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 1,1 0,6

Poraba goriva, g /KWh 480 463

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 103 94

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 117 111

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi /desni ročaj, m /s²*** 2,1 / 2,3 —

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s² *** — 1,8 /1,2

Maksimalna moč hitrost, o/min 9000 8400

Hitrost v prostem teku, o/min 2800 2900

Razmerje prenosa 1 / 1,29 1 / 1,29

Kot prenosa 24 N/A

Teža (brez rezalne opreme), kg 8,9 12,4

LASTNOSTI

Samodejno povratno stop stikalo  •  •

AutoTune™ — —

Deljiva gred —  •

Prožno obešenje žage —  •

Kotno gonilo za žaganje  • —

Črpalka za gorivo  •  •

Gretje ročajev — —

Integrirana povezljivost — —

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  •

Zagonski način — —

Sistem Smart Start®  • —

Nastavitev ročaja brez uporabe orodja / handle  •  •

Transparenten rezervoar  •  •

X-Torq® motor  •  •

PRILOŽEN OPRTNIK

Balance XT™  • —

REZALNA OPREMA

( •  ) / ( •  ) / • —

— .325" 13" Pixel

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

Pri vzdrževanju vašega gozdarskega obrezovalnika ali kombinirane kose  
vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega  
stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno 
servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne  
dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko  
dobo vašega gozdarskega obrezovalnika ali kombinirane kose. V primeru nejasnosti preberite  
navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.
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TEHNIČNI PODATKI– KOMBINIRANE KOSE

543RBK 535LK 525LK 129LK

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 40,1 34,6 25,4 27,6

Moč, kW 1,5 1,5 1,0 0,85

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 0,75 0,6 0,51 0,34

Premer cevi, mm 28 24 24 24

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 99 99 94 95

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)** 114 114 106 114

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji /zadnji ročaj, m /s²*** 4,8 /4,6 4,5 / 3,9 3,0 / 3,3 9,9 / 8,9

Teža (brez rezalne opreme), kg 10,6 5,8 4,5 4,7

LASTNOSTI

Samodejno povratno stop stikalo —  •  •  •

Priključki “Click on”  •  •  •  •

Kombinirani ščitnik  •  • —  •

Udoben ročaj —  •  • —

Deljiva gred  •  •  •  •

Ergonomski ročaj  •  •  • —

Črpalka za gorivo  •  •  •  •

Kotno gonilo za košnjo trave  •  •  • —

Sistem Smart Start® — —  •  •

Mehak ročaj — —  • —

Prosta zagonska naprava  •  •  • —

Kosilna glava Tap-n-Go  •  •  •  •

Nastavitev ročaja brez uporabe orodja / handle —  • — —

X-Torq® motor  •  •  • —

PRILOŽEN OPRTNIK

Balance 35 — — — —

RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI

Kosilna glava GTA 850 / 28  • — — —

Kosilna glava TA 850 / 24 —  •  •  •

Motorna kosa BCA 850 / 28  • — — —

Motorna kosa BCA 850 / 24 —  •  •  •

List krožne žage CSA 850 / 24 —  •  • —

Pihalnik BA 101 —  •  •  •

Ščetka BR 600 —  •  •  •

Rahljalnik DT 600 —  •  •  •

Robilnik EA 850 —  •  •  •

Obrezovalnik, dolg HA 850 —  •  •  •

Obrezovalnik, kratek HA 110 —  •  • —

Višinski obrezovalnik PA 1100 —  •  •  •

Priključek za pometanje SR 600-2 —  •  •  •

Kultivator CA 230 —  •  •  •

Podaljšek EX 780 —  •  •  •

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros 
ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi 
odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij 
imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI
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TEHNIČNI PODATKI – OBREZOVALNIKI GRMOVJA

522HDR75X 522HDR60X 522HD60X 525HF3S 325HE4 325HE3 122HD60

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Polprofesionalna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasna uporaba ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 21,7 21,7 21,7 25,4 25,4 25,4 21,7

Moč, kW 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 0,6

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 93 93 93 92 93 96 94

Zajamčena raven zvočne moči (LWA) 
dB(A)**

102 102 102 105 106 106 101

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) 
prednji /zadnji ročaj, m /s²***

2,1/2,2 2,8 /1,3 2,7/1,2 3,9 / 2,9 5,4 /2,4 3,1 /4,0 4,1 / 3,6

Dolžina rezil, cm 75 60 60 65 55 55 60

Razmik med zobmi, mm 30,5 30,5 30 30 29 29 28

Hitrost rezanja, št. rezov / min 3200 3200 4400 4339 4300 4300 4050

Teža, kg 5,2 5,0 4,9 6,1 6,4 6,35 4,9

LASTNOSTI

Nastavljivo rezilo — — — —  •  • —

Nastavljiv zadnji ročaj  •  •  • — — —  •

Samodejno povratno stop stikalo  •  •  •  •  •  •  •

Grobo obrezovanje  •  • — — — — —

Fino obrezovanje — —  •  •  •  •  •

Črpalka za gorivo  •  •  •  •  •  •  •

Motor z nizko ravnjo hrupa — — — — — —  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  •  • — — —  •

Zadnji ščitnik motorja — — —  •  • — —

Daljinsko nastavljiv kot rezila — — — —  •  • —

Sistem Smart Start®  •  •  • —  •  •  •

Prosta zagonska naprava  •  •  •  •  •  • —

Transportni položaj — — — —  • — —

X-Torq® motor — — —  •  •  • —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu, izmerjena v skladu z EN ISO 11806 in ISO 22868, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros 
(standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju so izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Objavljena raven zvočne moči stroja je bila izmerjena z originalnim rezalnim priključkom, ki daje najvišjo 
vrednost. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentne ravni vibracij (ahv,eq) na ročajih, merjene v skladu z EN ISO 11806 in ISO 22867, m/s². Objavljeni 
podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

Pri vzdrževanju vašega obrezovalnika grmovja ali pihalnika listja vedno  
uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega  
stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno 
servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne  
dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko  
dobo vašega obrezovalnika ali pihalnika. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali  
se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.



171

 
TEHNIČNI PODATKI – PIHALNIKI LISTJA

580BTS 525BX 125BVX

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ● ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ●

Občasna uporaba ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina motorja, cm³ 75,6 25,4 28,0

Moč, kW 3,3 0,9 0,8 

Moč pihanja, N 40 15 12,5

Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)* 100 91 94

Zvočni tlak (15 m), dB(A) 77 71 70

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)** 112 106 112

Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) ročaj, m /s²*** 1,6 1,2 11,1

Hitrost zraka okrogla šoba, m /s 92 70 58

Hitrost zraka ploščata šoba, m /s 93 86 76

Pretok zraka v ohišju, m³/min 29,0 14 13,3

Pretok zraka v cevi, m³/min 26 13 12

Prostornina vreče za sesanje, litri — — 64,3

Teža, kg 11,8 4,3 4,4

LASTNOSTI

Nastavljivi ročaji  • — —

Sistem Air injection™  • — —

Samodejno povratno stop stikalo —  •  •

Udoben ročaj  •  •  •

Zračni filter za komercialno rabo  •  • —

Tempomat  •  •  •

Ergonomski ročaj  •  • —

Ergonomski oprtnik  • — —

Črpalka za gorivo  •  •  •

Izstop zraka v obliki črke S —  •  •

Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®  •  • —

Drobilnik — —  •

Sistem Smart Start® —  •  •

Možnost sesanja — —  •

X-Torq® motor  •  • —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z EN15503 dB(A). Vrednost ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je izračunana na podlagi delovnega cikla, ki traja  
1 / 7 časa v prostem teku in 6 / 7 časa v obratovanju. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju so izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z 
Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentne ravni vibracij (ahv,eq) na ročajih, merjene v skladu z EN15503, m/s². Vrednost 
ekvivalentne ravni vibracij je izračunana na podlagi delovnega cikla, ki traja 1/7 časa v prostem teku in 6/7 časa v obratovanju. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.
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TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI – VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

PW 460 PW 450 PW 360 PW 350 PW 345C PW 235R PW 235 PW 125

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva ● ● ● ● ● ●

Srednje veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Majhni domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Čiščenje vozil ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Maksimalni tlak, bar 160 150 160 150 145 135 135 125

Delovni tlak maks, bar 150 140 145 135 135 105 105 95

Pretok vode, l /h 570 – 650 540 – 610 410 – 500 420 – 500 420 – 550 350 – 520 350 – 520 320 – 460

Napetost, V 230 230 230 230 230 230 230 230

Moč, W 3300 2900 2300 2100 2400 1800 1800 1500

Maks. vstopna temperature vode, °C 60 60 40 40 40 40 40 40

Raven tresljajev razpršilne cevi s standardno šobo, m /s²* < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1

Nazivni tok, A 14,5 12,6 10,0 9,5 10,5 8,0 8,0 7,4

Zajamčena raven zvočne moči LWA, dBA** 89 89 90 90 93 86 86 87

Maksimalna samosesalnost, m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5

Dolžina priključnega kabla, m 5 5 5 5 5 5 5 5

Dolžina cevi, m 15 13 10 9 8 8 8 7

Prostornina rezervoarja za čistilno sredstvo, l 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Velikost čistilnika (Š × D × V), mm 390 × 350 × 810 390 × 350 × 810 350 × 325 × 710 350 × 325 × 710 350 × 325 × 660 265 × 275 × 845 265 × 275 × 845 300 × 315 × 820

Teža, kg 28,4 27,8 20,8 18,8 13,2 10,4 9,6 7,1

LASTNOSTI

Kovinska črpalka  •  •  •  •  •  •  •  •

Vrtljiv priklop in hitra spojka  •  •  •  •  •  •  •  •

Shranjevanje na čistilniku  •  •  •  •  •  •  •  •

Rotacijska šoba  •  •  •  •  •  •  •  •

Šoba za ploščat curek, spremenljiv tlak  •  •  •  •  •  • (fiksen)  •  •

Boben za cev  •  •  •  • —  • (ročen)  • (ročen)  • (ročen)

Razpršilnik za peno — —  •  •  •  •  •  •

Aluminijast ročaj  •  •  •  •  • — — —

Aluminijast teleskopski ročaj  •  •  •  •  • — — —

Shranjevanje priključnega kabla s hitrim odvijanjem  •  •  •  •  • — — —

Gibljiva visokotlačna cev — — —  •  •  •  •  •

Z jeklom ojačana visokotlačna cev  •  •  • — — — — —

Indukcijski motor  •  •  •  • — — — —

Dolga razpršilna cev  •  •  •  • — — — —

Oprijem Low force  •  •  •  • — — — —

Medeninasta črpalka  •  • — — — — — —

Regulacija tlaka  •  • — — — — — —

Notranji rezervoar za čistilno sredstvo  •  • — — — — — —

Bati s keramično prevleko  • — — — — — — —

Daljinska regulacija tlaka — — — — —  • — —

RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI

Nagnjena razpršilna cev  •  •  •  •  •  •  •  •

Protipovratni ventil  •  •  •  •  •  •  •  •

Podaljšek cevi ojačan z jeklom 10 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Podaljšek cevi ojačan s tekstilom 8 m — —  •  •  •  •  •  •

Razpršilnik za peno FS 300 — —  •  •  •  •  •  •

Komplet tesnilnih obročkov  •  •  •  •  •  •  •  •

Gibljiva cev za čiščenje cevi 15 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Komplet rotacijske krtače  •  •  •  •  •  •  •  •

Čistilno sredstvo za kamen in les  •  •  •  •  •  •  •  •

Sesalna cev  •  •  •  •  •  •  •  •

Talna šoba SC 300 — —  •  •  •  •  •  •

Talna šoba SC 400  •  •  •  •  •  •  •  •

Čistilno sredstvo in vosek za vozila  •  •  •  •  •  •  •  •

Komplet za čiščenje vozil — —  •  •  •  •  •  •

Vodni filter  •  •  •  •  •  •  •  •

Šoba na sesalni strani  •  •  •  •  •  •  •  •

*Vibracije na dlani/roki v skladu s standardom ISO 5349-1 s šobo za ploščati curek.  
** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A).



173

 
TEHNIČNI PODATKI

PW 460 PW 450 PW 360 PW 350 PW 345C PW 235R PW 235 PW 125

PREGLEDNICA UPORABE

Veliki domači vrtovi / posestva ● ● ● ● ● ●

Srednje veliki domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Majhni domači vrtovi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Čiščenje vozil ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Maksimalni tlak, bar 160 150 160 150 145 135 135 125

Delovni tlak maks, bar 150 140 145 135 135 105 105 95

Pretok vode, l /h 570 – 650 540 – 610 410 – 500 420 – 500 420 – 550 350 – 520 350 – 520 320 – 460

Napetost, V 230 230 230 230 230 230 230 230

Moč, W 3300 2900 2300 2100 2400 1800 1800 1500

Maks. vstopna temperature vode, °C 60 60 40 40 40 40 40 40

Raven tresljajev razpršilne cevi s standardno šobo, m /s²* < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1

Nazivni tok, A 14,5 12,6 10,0 9,5 10,5 8,0 8,0 7,4

Zajamčena raven zvočne moči LWA, dBA** 89 89 90 90 93 86 86 87

Maksimalna samosesalnost, m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5

Dolžina priključnega kabla, m 5 5 5 5 5 5 5 5

Dolžina cevi, m 15 13 10 9 8 8 8 7

Prostornina rezervoarja za čistilno sredstvo, l 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Velikost čistilnika (Š × D × V), mm 390 × 350 × 810 390 × 350 × 810 350 × 325 × 710 350 × 325 × 710 350 × 325 × 660 265 × 275 × 845 265 × 275 × 845 300 × 315 × 820

Teža, kg 28,4 27,8 20,8 18,8 13,2 10,4 9,6 7,1

LASTNOSTI

Kovinska črpalka  •  •  •  •  •  •  •  •

Vrtljiv priklop in hitra spojka  •  •  •  •  •  •  •  •

Shranjevanje na čistilniku  •  •  •  •  •  •  •  •

Rotacijska šoba  •  •  •  •  •  •  •  •

Šoba za ploščat curek, spremenljiv tlak  •  •  •  •  •  • (fiksen)  •  •

Boben za cev  •  •  •  • —  • (ročen)  • (ročen)  • (ročen)

Razpršilnik za peno — —  •  •  •  •  •  •

Aluminijast ročaj  •  •  •  •  • — — —

Aluminijast teleskopski ročaj  •  •  •  •  • — — —

Shranjevanje priključnega kabla s hitrim odvijanjem  •  •  •  •  • — — —

Gibljiva visokotlačna cev — — —  •  •  •  •  •

Z jeklom ojačana visokotlačna cev  •  •  • — — — — —

Indukcijski motor  •  •  •  • — — — —

Dolga razpršilna cev  •  •  •  • — — — —

Oprijem Low force  •  •  •  • — — — —

Medeninasta črpalka  •  • — — — — — —

Regulacija tlaka  •  • — — — — — —

Notranji rezervoar za čistilno sredstvo  •  • — — — — — —

Bati s keramično prevleko  • — — — — — — —

Daljinska regulacija tlaka — — — — —  • — —

RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI

Nagnjena razpršilna cev  •  •  •  •  •  •  •  •

Protipovratni ventil  •  •  •  •  •  •  •  •

Podaljšek cevi ojačan z jeklom 10 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Podaljšek cevi ojačan s tekstilom 8 m — —  •  •  •  •  •  •

Razpršilnik za peno FS 300 — —  •  •  •  •  •  •

Komplet tesnilnih obročkov  •  •  •  •  •  •  •  •

Gibljiva cev za čiščenje cevi 15 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Komplet rotacijske krtače  •  •  •  •  •  •  •  •

Čistilno sredstvo za kamen in les  •  •  •  •  •  •  •  •

Sesalna cev  •  •  •  •  •  •  •  •

Talna šoba SC 300 — —  •  •  •  •  •  •

Talna šoba SC 400  •  •  •  •  •  •  •  •

Čistilno sredstvo in vosek za vozila  •  •  •  •  •  •  •  •

Komplet za čiščenje vozil — —  •  •  •  •  •  •

Vodni filter  •  •  •  •  •  •  •  •

Šoba na sesalni strani  •  •  •  •  •  •  •  •

*Vibracije na dlani/roki v skladu s standardom ISO 5349-1 s šobo za ploščati curek.  
** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A).

 = Na voljo — = Ni na voljo

OPOMBA Pred priključitvijo čistilnika na priključek pitne vode vedno 
preverite ustrezne predpise in po potrebi uporabite protipovratni ventil. Pred 
uporabo visokotlačnih čistilnikov Husqvarna se prepričajte, da upoštevate
lokalne predpise o odpadnih vodah.

Pri vzdrževanju vašega visokotlačnega 
čistilnika vedno uporabljajte originalna 
dodatke in nadomestne dele Husqvarna.
Dodatki za visokotlačne čistilnike Husqvarna se razvijajo 
skupaj s čistilniki, zato ustrezajo varnostnim standardom 
in zagotavljajo optimalno zmogljivost. Če potrebujete 
popravilo, vam svetujemo, da ga opravi usposobljen 
serviser, ki bo uporabil samo originalne nadomestne 
dele Husqvarna ali originalom enakovredne nadomestne 
dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko 
dobo vašega čistilnika. V primeru nejasnosti preberite 
navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim 
prodajalcem Husqvarna.
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TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI – SESALNIKI

WDC 325L WDC 220

PREGLEDNICA UPORABE

Velike površine ● ● ●

Srednje velike površine ● ● ● ● ● ●

Čiščenje vozil ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Moč, kW 1200 1000

Napetost, V 220–240 220–240

Pretok zraka, l/min 3700 3600

Prostornina zbirne posode, l 25 20

Maks. sesanje, mbar 235 210

Dolžina cevi, m 3,5 2,5

Premer cevi, mm 32 32

Dolžina vrvice, m 5 5

Površina mikro filtra, m² 0,003 0,003

Raven zvočnega tlaka na uporabnikovo uho (LWA), dB(A) 72 72

Teža, kg 8,4 7,4

LASTNOSTI

Pralni poliestrski filter • •

Polavtomatsko čiščenje filtra • •

Ročaj zbiralne posode • •

Aluninijast podaljšek cevi • •

Stabilni kolesi in vrtljivi prednji kolesci • •

Filtrirna vrečka iz flisa • •

Funkcija pihanja • •

Shranjevanje pribora • •

Električna vtičnica s samodejnim vklopom/izklopom • —

Variabilna nastavitev moči in mehek zagon • —

Prašni razred L • —

RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI

Filtrirna vrečka iz flisa  •  •

Poliestrski filter  •  •

Set za sesanje notranjosti vozila  •  •

Preklopna šoba za tla  •  •

Univerzalna šoba za suho in mokro sesanje tal  •  •

Adapter za stroje  •  •

Nerjavna teleskopska cev  •  •

 = Na voljo — = Ni na voljo
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TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI – PREZRAČEVALNIKI

S138i S138C S500 PRO

PREGLEDNICA UPORABE

Profesionalna uporaba ● ● ●

Polprofesionalna uporaba ● ● ●

Občasna uporaba ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Vir moči Akumulator Električni priključek Bencin

Tip akumulatorja Li-ion — —

Napetost akumulatorja, V 36 — —

Proizvajalec motorja — — Briggs & Stratton

Ime modela — — 950-series

Prostornina motorja, cm³ — — 208

Neto moč pri danih obratih, kW 0,9 1,6 4,5 @ 3300 

Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)* 91 98 93

Pogonski sistem Potisna Potisna Potisna

Pogonska kolesa — — —

Material koles Plastika Plastika Jeklo

Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm 170 / 150 170 / 150 210 /250

Hitrost, km/ h — — —

Material kosišča Kompozit ABS Kompozit ABS Jeklo

Načini košnje Pobiranje / izmet nazaj Pobiranje / izmet nazaj Prezračevanje

Širina košnje, cm 37,5 37,5 50

Delovna višina, min–maks, mm – 8 – + 5 – 8 – + 6 – 5  –  0

Stopnje nastavitve delovne višine Brezstopenjsko Brezstopenjsko —

Tip koša za pobiranje Tkanina, ki ne prepušča prahu Tkanina, ki ne prepušča prahu —

Velikost košare, litri 45 45 —

Tip ročaja Ergonomski Ergonomski Zložljiv

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri — — 3,1

Teža, kg 19,5 19,0 65,0

LASTNOSTI

Centralna nastavitev delovne višine • • —

Dvojno uležajena kolesa • • •

Zložljiv ročaj • • •

Po višini nastavljiv ročaj • • •

Li-Ion akumulator • — —

savE™ • — —

Dve reži za akumulatorje • — —

Kontrola plina — — •

Sklopka rezila — — •

Robustna izvedba — — •

 = Na voljo — = Ni na voljo  
*Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda za 1–2 dB(A). 
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TEHNIČNI PODATKI – PREKOPALNIKI

TF 435P TF 335 TF 325 TF 225

PREGLEDNICA UPORABE

Pogosta uporaba – neobdelana in poraščena zemlja ● ●

Pogosta uporaba – oranje, obdelovanje in zajemanje ● ● ● ● 

Pogosta uporaba – enostavno obdelovanje, odstranjevanje mahu in robljenje ● ● ● 

Redka uporaba – obdelovanje in zajemanje ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Rato

Tip motorja GP 160BH CR950 CR750 R180

Prostornina valja, cm³ 163 208 163 179

Neto moč pri danih vrt./min, kW 3,5 @ 3400 4,5 @ 3300 3,3 @ 3600 3,5 @ 3600

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 3,1 3,1 3,0 3,5

Tip menjalnika Veriga / pnevmatski Veriga/ročni Veriga/ročni Veriga/ročni

Prestave naprej 2 2 1 1

Prestave nazaj 1 1 1 1

Tip kultivatorja Noži zadaj Noži zadaj Noži zadaj Noži zadaj

Število nožev 6 6 4 4

Premer noža, mm 320 320 320 320

Delovna širina, cm 80 80 60 60

Delovna globina, cm 30 30 30 25

Teža, kg 65,0 58,0 46,0 46,0

LASTNOSTI

Snemljiv menjalnik  •  •  •  •

Krmilni drog  •  •  •  •

Zložljiv ročaj  •  •  •  •

Ročica menjalnika na ročaju  •  •  •  •

Vodoravno nastavljiv ročaj  •  • — —

Ščitnik rastlin  •  •  •  •

Pnevmatska sklopka za vklop rezil in prestav  • — — —

Menjalnik z vzvratno prestavo  •  •  •  •

Transportno kolo  •  •  •  •

Navpično nastavljiv ročaj  •  •  •  •

RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI

Plug za oranje  •  • — —

Plug s kovinskima kolesoma  •  •  •  •

Gumijasta kolesa  • — — —

Snežni plug  • — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. 
vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se 
od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.
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TF 435P TF 335 TF 325 TF 225

PREGLEDNICA UPORABE

Pogosta uporaba – neobdelana in poraščena zemlja ● ●

Pogosta uporaba – oranje, obdelovanje in zajemanje ● ● ● ● 

Pogosta uporaba – enostavno obdelovanje, odstranjevanje mahu in robljenje ● ● ● 

Redka uporaba – obdelovanje in zajemanje ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec motorja Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Rato

Tip motorja GP 160BH CR950 CR750 R180

Prostornina valja, cm³ 163 208 163 179

Neto moč pri danih vrt./min, kW 3,5 @ 3400 4,5 @ 3300 3,3 @ 3600 3,5 @ 3600

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 3,1 3,1 3,0 3,5

Tip menjalnika Veriga / pnevmatski Veriga/ročni Veriga/ročni Veriga/ročni

Prestave naprej 2 2 1 1

Prestave nazaj 1 1 1 1

Tip kultivatorja Noži zadaj Noži zadaj Noži zadaj Noži zadaj

Število nožev 6 6 4 4

Premer noža, mm 320 320 320 320

Delovna širina, cm 80 80 60 60

Delovna globina, cm 30 30 30 25

Teža, kg 65,0 58,0 46,0 46,0

LASTNOSTI

Snemljiv menjalnik  •  •  •  •

Krmilni drog  •  •  •  •

Zložljiv ročaj  •  •  •  •

Ročica menjalnika na ročaju  •  •  •  •

Vodoravno nastavljiv ročaj  •  • — —

Ščitnik rastlin  •  •  •  •

Pnevmatska sklopka za vklop rezil in prestav  • — — —

Menjalnik z vzvratno prestavo  •  •  •  •

Transportno kolo  •  •  •  •

Navpično nastavljiv ročaj  •  •  •  •

RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI

Plug za oranje  •  • — —

Plug s kovinskima kolesoma  •  •  •  •

Gumijasta kolesa  • — — —

Snežni plug  • — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

Pri vzdrževanju vašega kultivatorja vedno uporabljajte 
originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo 
nego in vzdrževanje vašega kultivatorja Husqvarna in omogočajo 
nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno 
servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki 
uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene 
nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko 
dobo vašega kultivatorja. V primeru nejasnosti preberite navodila za 
uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.
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TEHNIČNI PODATKI – SNEŽNE FREZE

ST 430 ST 430T ST 427 427T ST 424 ST 424T ST 330 ST 327 ST 324 ST 230P ST 227P ST 224

PREGLEDNICA UPORABE

Pogosta uporaba – zahtevne površine ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  

Pogosta uporaba – običajne površine ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Redka uporaba – velika količina snega ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Redka uporaba – majhna količina snega ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Ime motorja Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Prostornina valja, cm³ 414 420 369 369 291 306 369 291 254 291 254 208

Neto moč pri danih vrt./min, kW 9,3 @ 3600 9,7 @ 3600 8,2 @ 3600 8,2 @ 3600 6,3 @ 3600 7,0 @ 3600 8,25 @ 3600 6,3 @ 3600 5,6 @ 3600 7,0 @ 3600 7,0 @ 3600 4,7 @ 3600

Tip pogona Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Frikcijski Frikcijski Frikcijski Frikcijski Frikcijski Frikcijski

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 2,4 3,6 2,4 3,6 2,4 3,6 3,6 3,6 2,7 2,7 2,7 2,6

Delovna širina, cm 76 76 69 69 61 61 76 69 61 76 68 61

Delovna višina, cm 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4

Tip goriva Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin

Dimenzije pnevmatik, posamezna os, cole N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16  ×  4,8 15 x 4,0 15 x 4,0 16  ×  4,8 15  ×  5,0 15  ×  5,0

Teža, kg 150 169 145 164 140 159 126 116 107 107,9 96,2 90,1

LASTNOSTI

Dvostopenjski sistem  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Nastavljivi drsniki  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kovinska armaturna plošča  •  •  •  •  •  • — — — — — —

Palica za čiščenje  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Podaljšek izmetalne cevi  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Zapora diferenciala  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Električni zaganjač  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Enostavno nastavljiva delovna višina —  • —  • —  • — — — — — —

Elektronski vbrizg goriva —  • —  • —  • — — — — — —

Ogrevani ročaji  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Robusten rezalni valj  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Robustno ohišje rezalnega valja — — — — — —  •  •  • — — —

Robustni drsniki  •  •  •  •  •  •  •  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  )

Hitrovrteči ventilator  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Hidrostatični pogonski sistem  •  •  •  •  •  • — — — — — —

Zagon s ključem  •  •  •  •  •  • — — — — — —

LED žarometi  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Servo krmiljenje  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Prvovrstni kabli za upravljanje — — — — — —  •  •  •  •  •  •

Pnevmatike z grobim profilom X-trac  •  •  • N/A N/A N/A  •  •  •  •  •  •

Zaprti ležaji polža  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Litoželezno ohišje reduktorja  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Litoželezni ventilator  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Po višini nastavljiv ročaj  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Visoko zmogljiv jermenski sistem  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Ročaj s sojemalcem  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Sklenjen ročaj — — — — — —  •  •  • — — —

Tih izpušni lonec  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Daljinsko upravljanje dolžine izmeta z ročico  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Daljinsko upravljanje smeri izmeta z ročico  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Nastavljiv plin  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Dodaten nosilec reduktorja polža  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI
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ST 430 ST 430T ST 427 427T ST 424 ST 424T ST 330 ST 327 ST 324 ST 230P ST 227P ST 224

PREGLEDNICA UPORABE

Pogosta uporaba – zahtevne površine ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  

Pogosta uporaba – običajne površine ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Redka uporaba – velika količina snega ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Redka uporaba – majhna količina snega ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TEHNIČNI PODATKI

Ime motorja Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Husqvarna 
Premium

Prostornina valja, cm³ 414 420 369 369 291 306 369 291 254 291 254 208

Neto moč pri danih vrt./min, kW 9,3 @ 3600 9,7 @ 3600 8,2 @ 3600 8,2 @ 3600 6,3 @ 3600 7,0 @ 3600 8,25 @ 3600 6,3 @ 3600 5,6 @ 3600 7,0 @ 3600 7,0 @ 3600 4,7 @ 3600

Tip pogona Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Hidrostatični Frikcijski Frikcijski Frikcijski Frikcijski Frikcijski Frikcijski

Prostornina rezervoarja za gorivo, litri 2,4 3,6 2,4 3,6 2,4 3,6 3,6 3,6 2,7 2,7 2,7 2,6

Delovna širina, cm 76 76 69 69 61 61 76 69 61 76 68 61

Delovna višina, cm 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4

Tip goriva Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin Bencin

Dimenzije pnevmatik, posamezna os, cole N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16  ×  4,8 15 x 4,0 15 x 4,0 16  ×  4,8 15  ×  5,0 15  ×  5,0

Teža, kg 150 169 145 164 140 159 126 116 107 107,9 96,2 90,1

LASTNOSTI

Dvostopenjski sistem  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Nastavljivi drsniki  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kovinska armaturna plošča  •  •  •  •  •  • — — — — — —

Palica za čiščenje  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Podaljšek izmetalne cevi  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Zapora diferenciala  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Električni zaganjač  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Enostavno nastavljiva delovna višina —  • —  • —  • — — — — — —

Elektronski vbrizg goriva —  • —  • —  • — — — — — —

Ogrevani ročaji  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Robusten rezalni valj  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Robustno ohišje rezalnega valja — — — — — —  •  •  • — — —

Robustni drsniki  •  •  •  •  •  •  •  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  )

Hitrovrteči ventilator  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Hidrostatični pogonski sistem  •  •  •  •  •  • — — — — — —

Zagon s ključem  •  •  •  •  •  • — — — — — —

LED žarometi  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Servo krmiljenje  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Prvovrstni kabli za upravljanje — — — — — —  •  •  •  •  •  •

Pnevmatike z grobim profilom X-trac  •  •  • N/A N/A N/A  •  •  •  •  •  •

Zaprti ležaji polža  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Litoželezno ohišje reduktorja  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Litoželezni ventilator  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Po višini nastavljiv ročaj  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Visoko zmogljiv jermenski sistem  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Ročaj s sojemalcem  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Sklenjen ročaj — — — — — —  •  •  • — — —

Tih izpušni lonec  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Daljinsko upravljanje dolžine izmeta z ročico  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Daljinsko upravljanje smeri izmeta z ročico  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Nastavljiv plin  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Dodaten nosilec reduktorja polža  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

 = Na voljo ( ) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o 
strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči 
motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna 
moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz 
proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE 
standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč 
motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. 
Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od 
obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

Pri vzdrževanju vaše freze za sneg vedno 
uporabljajte originalna  
maziva in nadomestne dele Husqvarna.
Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, 
da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna 
in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. 
Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga 
opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo 
originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene 
nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in 
življenjsko dobo vaše snežne freze. V primeru nejasnosti 
preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim 
prodajalcem Husqvarna.
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HUSQVARNINE TEHNIČNE  
LASTNOSTI OD A DO Ž
A

ACTIVE AIR FILTRATION™ Eden najbolj učinkovitih sistemov filtracije zraka na tržišču. To 
pomeni daljše servisne intervale in manjšo obrabo motorja – tudi v zahtevnih pogojih 
obratovanja. 

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) AFTech™ je edinstvena zasnova, kjer kosišče, 
rezilo in žleb proizvajajo optimalen zračni tok. To daje prvovrstne rezultate v vseh načinih 
košnje in pripomore k optimalnemu polnjenju zbiralnika, zato je praznjenje manj pogosto. 

AutoTune™ Sistem, ki s pomočjo digitalnega krmiljenja uplinjača zagotavlja optimalno 
zmogljivost motorja. Gre za prilagajanje delovanja motorja glede na vrsto goriva, nadmorsko 
višino, vlažnost in temperaturo zraka ter zamašen zračni filter.

AUTOWALK™ 2 Dve ročici za nadzor hitrosti omogočata nastavitev hitrosti tako z desno kot 
tudi levo roko. To zagotavlja ergonomsko delovanje in olajša košnjo vzdolž grmovij in okoli 
ovir, saj lahko sprostite eno roko, kosilnica pa se pomika naprej.

B

BIOCLIP® (MULČENJE) Trava se seseklja na koščke, ki hitro razpadejo in služijo kot gnojilo. 
Trata tako postane tudi bolj odporna proti suši. BioClip® je primeren za pogosto košene 
površine.

BIOCLIP® S SEDEŽA Enostavno preklapljanje med zbiranjem in BioClipom (mulčenje)  
s pomočjo centralnega vklopa na armaturni plošči. Tako vam ni treba zapuščati sedeža.

C

CENTRALNA NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE Hitra in enostavna nastavitev višine košnje trave 
s pomočjo ročice, ki je dostopna s sedeža. Nastavitev lahko opravite tudi med košnjo.

COMBI KOSILNA ENOTA Combi kosilna enota zagotavlja vsestranskost dveh različnih 
sistemom košnje. Izbirate lahko med BioClip-om za gnojenje trate in izmetom nazaj za 
učinkovito košnjo površin z višjo in bolj grobo travo.

Č

ČRPALKA GORIVA Črpalka goriva in dekompresijski ventil izredno olajšata zagon stroja.

ČRPALKA ZA GORIVO za lažji zagon, saj zmanjša število potegov zaganjalne vrvice.

D

DALJINSKO UPRAVLJANJE REZILA Daljinsko upravljanje omogoča nastavitev naklona rezila 
med obratovanjem.

DALJINSKO OBRAČANJE DRČE Enostavno in intuitivno spreminjanje smeri izmetne cevi  
z udobno namestitvijo.

DEFLEKTOR Traktorji TS so serijsko opremljeni z deflektorji za stranski izmet. Traktorje  
z integriranim zbiranjem (TC) lahko z deflektorjem kot dodatno opremo priredite za vzvratni 
izmet (razen TC 130)

DEKOMPRESIJSKI VENTIL SMART START Motor in sistem za zagon sta zasnovana tako,  
da je zagon stroja čimbolj enostaven in hiter.

DELJIVA VODILNA CEV Za preprost prevoz in shranjevanje.

DODAJALNI POLŽ OLEŽAJEN S KROGLIČNIMI LEŽAJI Za dolgo življenjsko dobo.

DODATNA KOSILNA ENOTA Za doseganje odličnih rezultatov so za večino Rider kosilnic kot 
dodatna oprema na voljo različne rezalne enote.

DVOSTRANSKO VRTENJE Kosilna glava se lahko vrti v levo ali desno. Na ta način se izognete 
travi na prehodih. 

DRŽALO ZA PLOČEVINKE Priročno držalo za pločevinke.

DVIGANJE REZALNE ENOTE S POMOČJO PEDALA Ergonomsko oblikovani sistem za dviganje 
rezalne enote nudi natančno nastavitev višine rezanja v stopnjah po 6 mm (1 / 4 cole) in je 
opremljen s pedalom. Enostavna in hitra nastavitev z uporabnikovega sedeža.

DVOJNA KROŽEČA REZILA Rezila se vrtijo naprej ali nazaj. Naprej vrteča se rezila se 
uporabljajo za obdelovanje zgornje plasti tal, nasproti vrteča se rezila pa za globoko oranje.

DVOJNA TRANSPORTNA KOLESA Kultivator lahko prevažate tako, da ga prekucnete nazaj 
na transportna kolesa.

DVOJNI KRMILNI DROG Omogočajo manjši obračalni krog in večjo okretnost. 

DVOSTOPENJSKI SISTEM Rezalni valj učinkovito potiska sneg v stroj. Ventilator ga nato 
izpiha z visoko hitrostjo.

E

E-SERIJA Serija verižnih žag, ki so opremljene s sistemom za zagon z vzmetjo, ki zelo olajša 
zagon. Hitro in enostavno napenjanje verige ter nameščanje meča in verige brez uporabe 
orodja.

ELEKTRIČNI VKLOP REZILA / REZIL Enostaven vklop rezila /rezil s pomočjo stikala za 
upravljalni plošči.

ELEKTRIČNI ZAGANJALNIK Priključite stroj na napetostni vir in ga s pritiskom na gumb 
zaženite. Ko je motor topel, lahko uporabite ročico za zagon.

ELEKTRIČNI ZAGON Vstavite ključ za vžig in ga pritisnite kot gumb – motor kosilnice bo 
stekel gladko in brez napora. Akumulator lahko odstranite brez uporabe orodja in jo polnite 
tudi posebej.

ELEKTRIČNO PRAZNJENJE ZBIRALNIKA Za enostavno praznjenje zbiralnika. Samo povlecite 
električno stikalo in kolektor se bo samodejno odprl.

ELEKTRONIKA Zagon s pomočjo gumba, indikatorske lučke za ročno zavoro, akumulator, 
žaromete, ROS (sistem za vzvratno vožnjo) in vklop rezil.

ENODELNO OHIŠJE Ohišje je iz enega dela in pride neposredno iz stiskalnice, zato nima 
varjenih delov. Zaradi tega je vzvojno trdno, natančno izdelano, trpežno ter ima dolgo 
življenjsko dobo.

ENOSTAVNA NASTAVITEV ŠČITNIKA REZILNE PLOŠČE Hitra in enostavna nastavitev 
ščitnika med obratovanjem.

ENOSTAVNA ZAMENJAVA REZALNE PLOŠČE Vgrajeni hitri zaporni mehanizem za hitro in 
preprosto zamenjavo rezalne plošče.

ENOSTAVNO NASTAVLJIV ROČAJ Hitra in enostavna nastavitev ročaja na dve različni višini.

ENOSTAVNO NASTAVLJIVA VIŠINA KOŠNJE Dobro uravnotežen ročaj naših kosilnic omogoča 
enostavno nastavitev višine košnje.

ERGONOMSKI ROČAJI Nagnjeni ročaj zagotavlja dober oprijem in delovni položaj ter 
zmanjšuje obremenitev.

ERGONOMSKI VOLAN Ergonomsko oblikovan in udoben volan.

G

GOSENIČNI POGONSKI SISTEM Učinkovito delo na ledenih površinah, v globljem snegu in na 
strminah zahteva kar najboljšo vlečno silo. Freze za sneg z gosenicami s čepi in veliko 
kontaktno površino s tlemi so priporočljive za zahtevnješe pogoje.

GUMIJASTE PNEVMATIKE Z DVOJNIM PROFILOM IN OBROČEM Pnevmatike imajo tako 
vodoraven kot navpičen profil. Ta profil zagotavljata dober oprijem na travnatih in tlakovanih 
površinah. Gumijast obroč zagotavlja tiho vožnjo po trdih podlagah.

GPS KOMUNIKACIJSKA ENOTA GPS sledenje tatu. SMS sporočilo o kraji. Nastavitve lahko 
spreminjate od daleč, od koder lahko prikličete tudi trenutno stanje delovanja.

GPS NAVIGACIJA GPS sistem ustvari zemljevid vrta, vključno z mejnimi in vodilnimi kabli.

GROB PROFIL KOLES Za odličen stik med kolesom in tlemi brez nepotrebnih sledi na travnati 
površini.

H

HIDRAVLIČNO DVIGANJE PRIBORA Za dober nadzor nad spredaj nameščeno kosilno enoto. 
Upravljanje z lahko dostopno ročico na upravljalni plošči poleg voznikovega sedeža.

HIDROSTATIČEN menjalnik Za optimalno nastavitev hitrosti in odlično udobje pri vožnji. Pri 
določenih modelih se hitrost in smer krmilita z ročico na blatniku, medtem ko se pri ostalih s 
pomočjo pedalov za vožnjo naprej in nazaj.

HIDROSTATIČEN MENJALNIK Za optimalno nastavitev hitrosti in odlično udobje pri vožnji. 
Hitrost in smer se krmilita z ločenima pedaloma za vožnjo naprej in nazaj.

HITER HIDROSTATIČNI MENJALNIK Hiter hidrostatični menjalnik za veliko hitrost vožnje in 
enostavno prestavljanje naprej in nazaj s pomočjo pedal.

HITRI MENJALNIK Za zelo učinkovito košnjo in veliko hitrost pomikanja.

HITRO ODPIRANJE POKROVA ZRAČNEGA FILTRA Omogoča lažji dostop pri čiščenju 
zračnega filtra in valja ter zamenjavi vžigalne svečke. Zelo dobrodošla rešitev, še posebej, 
če žago uporabljate dnevno in dlje časa.

HITRO ODPIRANJE ZRAČNEGA FILTRA Omogoča lažji dostop pri čiščenju ali zamenjavi 
zračnega filtra. Za to ne potrebujete orodja.

HITROVRTEČI VENTILATOR Za dolg izmet snega.

HLADILNIK OLJA Prenosnik toplote za hlajenje hidravličnega sistema. Hladilni sistem 
zagotavlja ohranjanje temperature olja v varnih mejah.

POJMOVNIK TEHNIČNIH LASTNOSTI
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I

INDIKATOR NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA S PRIKLJUČKOM ZA POLNILNIK Indikator 
prikazuje stanje napolnjenosti akumulatorja, zato takoj veste, kdaj ga je treba napolniti. 
Priključek za polnilnik je zavoljo prikladnosti nameščen poleg indikatorja. Primeren za 
akumulatorski polnilnik Husqvarna XS 800 (nov priključek) in BC 0,8.

INDIKATOR NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA Prikazuje napolnjenost akumulatorja, tako 
da veste, kdaj je potrebno polnjenje.

INSTART™ Omogoča zagon kosilnice s potegom prečke in zaustavitev motorja s sprostitvijo 
le-te.

INTUITIVNA TIPKOVNICA Naši akumulatorski stroji so zelo enostavni za uporabo, saj se vsi 
za upravljanje potrebni podatki nahajajo na enem mestu.

IZVRSTNI KABLI ZA UPRAVLJANJE Trpežni kabli za dolgo življenjsko dobo z izboljšano 
odpornostjo proti mrzlemu vremenu.

J

JEKLENO KOSIŠČE CLEARCUT™ Varjena jeklena konstrukcija z dodatnimi varjenimi 
ojačitvenimi trakovi za največjo zdržljivost.

K

KALJENA VRETENASTA REZILA Za odlično zmogljivost košnje in dolgo življenjsko dobo.

KATALIZATOR Zmanjšuje emisije ogljikovodikov za 50 % in ogljikovega monoksida za 25 % .

KOLESA IN PREDNJI KOLEŠČEK, KI NE POTEPTAJO TRAVE Večina rezalnih enot je opremljena 
s kolesi, ki ne poteptajo trave in včasih tudi s tovrstnim prednjim koleščkom. Le-ta preprečuje 
podrsavanje rezil na neravnih travnatih površinah.

KOLESA Z DVOJNIMI KROGLIČNIMI LEŽAJI Le-ta omogočajo enostavno potiskanje, zato se 
kolesa tudi po večletni uporabi ne razmajajo.

KOMBINIRANI ŠČITNIK Isti ščitnik lahko uporabite z rezilnimi ploščami in glavo za košnjo.

KOMBINIRANO ČOK / STOP STIKALO Kombinirano čok / stop stikalo omogoča enostaven 
zagon in preprečuje zalitje motorja.

KOMERCIALNI POGONSKI SISTEM Komercialni menjalniki Hydro-Gear serije ZT3400 je moč 
servisirati in omogočajo velike hitrosti in neprekosljivo zmogljivost.

KOMPOZITNO OGRODJE Zdržljivo in lahko ogrodje, zasnovano za največjo zmogljivost 
zbiranja.

KRMILNI SISTEM Z NIČELNIM OBRAČALNIM KROGOM Posebni hidravlični pogon omogoča 
zelo natančno manevriranje, zato se kosilnica lahko obrne okoli svoje osi in ne pusti 
nepokošene niti najmanjše površine.

L

LED ŽAROMETI Zagotavljajo več kot 50 % večjo osvetljeno površino v primerjavi s klasičnimi 
žarometi.

LOW VIB® Učinkovit sistem dušenja tresljajev, ki ščiti uporabnikove roke in dlani.

M

MEHAK ROČAJ Za manjše tresljaje, kar pripomore k večjemu udobju pri uporabi.

MOTOR ZA UPORABNIKOM Zaradi zadaj nameščenega motorja imate boljši pregled nad 
košnjo in ste kot uporabnik izpostavljeni manjšemu hrupu ter emisijam izpušnih plinov.

MY AUTOMOWER® IPhonova aplikacija, ki omogoča upravljanje robotske kosilnice  
z mobilnim telefonom.

N

NA BLATNIKU NAMEŠČENA ROČICA ZA NASTAVITEV VIŠINE REZANJA Lahko dostopna 
nastavitev višine rezanja za boljšo ergonomijo. Dviganje rezalne enote s pomočjo pedala 
olajša nastavitev.

NASPROTI KROŽEČA REZILA Rezila se vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca, zato se 
zemlja zelo dobro zdrobi. Za globoko oranje zbite zemlje.

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA Ročaj je sedaj nastavljiv tudi po višini.

NASTAVLJIV NAKLON REZIL Nastavljivo rezilo za boljšo prilagodljivost in manj napora.

NASTAVLJIV ROČAJ Krilata matica omogoča vodoravno in navpično nastavitev delovnega 
položaja. 

NASTAVLJIV SEDEŽ Nastavitev med sedenjem. Sedež lahko pomaknete naprej in dol ali 
nazaj in gor.

NASTAVLJIV VOLAN Teleskopski volanski drog omogoča nastavitev višine volana za večjo 
ergonomijo in udobje.

NASTAVLJIVA ČRPALKA ZA OLJE Nastavljiva črpalka za olje dovaja meču in verigi pravo 
količino maziva za vsako opravilo.

NASTAVLJIVA GLOBINA Enostavna nastavitev globine obdelovanja z ročico.

NASTAVLJIVA HITROST POGONA Omogoča nastavitev hitrosti v skladu s potrebami in pogoji 
travnate površine.

NASTAVLJIVI DRSNIKI Omogočajo nastavitev razdalje med ohišjem valja in tlemi za zaščito 
tal /površine.

NAVODILA ZA ZAGON Nalepka na zgornjem pokrovu prikazuje pravilen postopek zagona.

NAVZDOL USMERJENE ODPRTINE Navzdol usmerjene odprtine zbiralnika preusmerjajo hrup 
in prah stran od uporabnika, kar pripomore k bolj udobnemu delovnemu okolju.

NIHAJNA PREDNJA OS Zagotavlja odlično ravnotežje in izredno udobje pri vožnji.

NIHAJNA ZADNJA OS Zadnja os je nihajna za največjo vlečno silo na pogonskih kolesih in 
brezhibno vožnjo tudi na neravnih površinah.

NOVI SISTEM ACTIVE AIR FILTRATION™ Novi sistem filtracije Active Air Filtration™ je eden 
najbolj učinkovitih na trgu, ker omogoča daljši interval zamenjave zračnega filtra (eno leto).

O

ODBIJAČ IZ NERJAVNEGA JEKLA Trpežen odbijač iz nerjavečega jekla ščiti prednji del 
kosilnice.

ODBIJAČ Učinkovito ščiti prednji del traktorja.

ODSTRANLJIV BATERIJSKI SKLOP Baterijski sklop, ki ga je zelo lahko odstraniti in polniti, je 
opremljen z ročajem. Baterije lahko polnite tudi, ko so nameščene v stroju.

OGREVAN UPLINJAČ Za enostaven zagon in miren tek motorja v hladnih razmerah.

OGREVANI ROČAJI Učinkovite grelne spirale v nosilnem in vodilnem ročaju omogočajo 
udobno delo v mrzlih in vlažnih pogojih.

OHIŠJE IZ POCINKANE JEKLENE PLOČEVINE Ohišje je pocinkano s postopkom galvanizacije, 
s čimer se izboljša trpežnost. Je tudi prašno barvano za boljšo korozijsko odpornost in daljšo 
življenjsko dobo.

OJAČANA KOSILNA ENOTA Jeklena cev na robu kosilne enote izboljša trpežnost.

OKVIR ZA PRITRDITEV Omogoča enostavno zamenjavo kosilnih enot in prednjih priključkov, 
kot so ščetka, kosilna enota za visoko travo, snežni plug in freza za sneg Za to ni potrebno 
orodje ali zamenjava jermena.

OPOZORILNIK ZA POLN ZBIRALNIK Zvočni signal vas opozori, ko je zbiralnik poln.

OPRTNIK BALANCE X™ Edinstveni ergonomski oprtnik, ki učinkovito razporedi težo stroja in 
poskrbi za odlično ravnotežje. Stroj je na občutek lažji in bolj okreten, delo z njim pa manj 
naporno. Ergonomski oprtnik s široko hrbtnoploščo za enakomerno porazdelitev teže. Pas je 
opremljen z blazinico za boke, ki absorbira udarce.

OPRTNIK BALANCE XT™ Oprtnik z vrhunsko ergonomijo. Teža se razporedi na ramena, prsni 
koš, hrbet in boke. Stroj je na občutek lažji in manj obremenjuje telo. Široka in prilagodljiva 
hrbtna plošča je zračna in izdelana v obliki hrbtenice ter omogoča enostavno prilagoditev 
oprtnika za različno velike uporabnike. Širok, podložen pas za boke. Plošča za vpetje 
obrezovanlnika je oblazinjena, da absorbira udarce in je drsno vpeta. 

OPRTNIK BALANCE Ergonomski oprtnik, ki optimalno porazdeli težo med rameni, prsnim 
košem in hrbtom. Široke in podložene naramnice ter širok hrbtni del zmanjšajo obremenitev. 
Drsna bočna plošča.

P

PALICA ZA BRANANJE Palica za brananje za enostavno uporabo in različne delovne pogoje.

PALICA ZA ČIŠČENJE Če se korito zamaši, ga lahko očistite s palico.

PNEVMATIKE S PROFILOM V OBLIKI ČRKE V Velika kolesa s pnevmatikami z grobim profilom 
za dober oprijem.

PNEVMATIKE Z GROBIM PROFILOM X-TRAC® Za izjemen oprijem.

PNEVMATSKI POGON Za največje udobje in okretnost.

PODALJŠEK DEFLEKTORJA Za lažje odstranjevanje zelo lahkega in suhega snega ter 
obratovanje v zelo vetrovnem vremenu.

POGONSKA KOLESA Pogonska kolesa za enostavno in udobno delo.

POGONSKI JERMEN POLY-V Za boljši prenos moči, manj vzdrževanja in daljšo življenjsko 
dobo.

POKROV VALJA S HITRIM ODPIRANJEM Za prihranek časa pri zamenjavi vžigalne svečke in 
čiščenju zračnega filtra.

POŠILJANJE TEKSTOVNIH SPOROČIL Če se zgodi kaj nepredvidenega, robotska kosilnica s 
pomočjo te funkcije pošlje tekstovno sporočilo na prednastavljeno številko mobilnega 
telefona.

PRAŠNO BARVANA KOSILNA ENOTA Ojačane in prašno barvane kosilne enote zagotavljajo 
daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti rji.

PREKO PEDAL KRMILJENI CVT MENJALNIK Hitrost in smer se uravnavata s pomočjo pedal, 
zato imate lahko obe roki na krmilu, kar omogoča optimalni nadzor nad vožnjo.

PRIKLJUČEK ZA SESALNIK Edinstveni priključek za neprekosljivo zbiranje prahu.

PREDAL Praktičen predal in odlagalni prostor na pokrovu motorja lahko uporabite za 
odlaganje različnih predmetov.

PREKO PEDAL KRMILJENI HIDROSTATIČNI MENJALNIK Za enostavno upravljanje hitrosti in 
smeri vožnje. Ločena pedala za vožnjo naprej in nazaj.

PRENOSNI MEHANIZEM S TROJNIMI KROGLIČNIMI LEŽAJI Opremljen je z zmogljivim 
prenosnim mehanizmom s polžastim gonilom s trojnimi krogličnimi ležaji za daljšo življenjsko 
dobo.

PRENOSNI MEHANIZEM ZA VZVRATNO VOŽNJO Za boljšo okretnost in nadzor.
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PRIBOR/POKROV ZA BIOCLIP® Omogoča prilagoditev traktorja s stranskim izmetom v 
BioClip®, kar pomeni, da se trava seseklja na koščke, ki hitro razpadejo in služijo travi kot 
gnojilo. Trata tako postane tudi bolj odporna proti suši.

PRIKAZOVALNIK VIŠINE KOŠNJE Dobro nameščen prikazovalnik za enostavno kontrolo 
nastavitve višine košnje.

PRIKLJUČEK BIOCLIP® Z njim pretvorite traktor iz integriranega zbiranja v BioClip®. Priključek 
je na voljo pri vseh modelih CT.

PRIKLJUČEK ZA VRTNO CEV Enostaven priklop vode za lažje čiščenje kosilne enote.

PROSTA ZAGONSKA NAPRAVA Prosta zagonska naprava omogoča enostavno zamenjavo 
zaganjalne vrvice. Enostavno servisiranje in vzdrževanje.

PROSTORNOST TRAKTORJA Za udobno in enostavno vstopanje in sestopanje s traktorja.

PROTI TRESLJAJEM ZAŠČITENI UPLINJAČ Če je uplinjač zaščiten proti tresljajem, teče 
motor bolj gladko in ga ni treba pogosto nastavljati.

PROTISMERNO VRTENJE Zmanjšuje nevarnost zagozditve in povratnega udarca ob dotiku 
rezalne plošče s površino rezanja.

PROTIUTEŽ Za povečanje teže na kolesih in boljše ravnotežje.

PROZOREN REZERVOAR ZA GORIVO Velik, prozoren rezervoar za gorivo za enostavno 
preverjanje nivoja goriva.

R

REZALNA DOLŽINA MEČA Rezalna dolžina se razlikuje od njegove celotne dolžine. To je 
dolžina od prednjega dela meča do konice najbolj oddaljenega rezilnega zoba, zaokroženega 
na najbližjo colo.

REZILO ZA SNEG Za večjo zmogljivost v visokih snežnih metežih.

ROBUSTNO OHIŠJE REZALNEGA VALJA Robustno in trpežno ohišje rezalnega valja omogoča 
obratovanje v težkih pogojih, učinkovito odstranjevanje snega in dolgo življenjsko dobo.

ROČICA MENJALNIKA NA ROČAJU Ergonomsko oblikovan ročaj z dostopnimi elementi za 
upravljanje.

ROČICA ZA PLIN NA DOSEGU PALCA Za učinkovit in natančen nadzor. Zmanjšuje 
obremenitev mišic na roki.

ROČICA ZA UPRAVLJANJE DEFLEKTORJA Za navpično nastavitev smeri izmetavanja snega.

ROČICA ZA UPRAVLJANJE IZMETALNE CEVI Za enostavno nastavitev smeri izmetavanja 
snega iz cevi.

ROČICA/E ZA PRENOS Za lažje dviganje in transport.

ROČNI NAPENJALNIK VERIGE Hitro in enostavno napenjanje verige ter nameščanje meča in 
verige brez uporabe orodja.

S

SAMODEJNI VKLOP REZIL Rezila se vklopijo samodejno, ko spustite kosilno enoto.

SAMODEJNO ZAZNAVANJE PREHODOV Robotska kosilnica samodejno zaznava ozke 
prehode in spreminja pot skozi njih tako, da ne ostane nepokošen niti najmanjši del trate.

SEDEŽ PREMIUM Udoben sedež Premium z velikim naslonjalom in nasloni za roke. Sedež  
je oblikovan tako, da voda sama odteka z njega, lahko ga pa tudi prekucnete.

SavE™ Podaljšanje časa delovanja naših baterijsko gnanih izdelkov.

SERVISNI POLOŽAJ Kosilna enota v servisnem položaju omogoča lažje vzdrževanje in 
čiščenje brez uporabe orodja.

SERVISNE TOČKE Pokrov motorja, ki se nagne, in lahko dostopne servisne točke olajšajo 
vzdrževanje in servisiranje.

SERVO KRMILJENJE S pomočjo hidravličnega tlaka olajša obračanje koles, zato je 
manevriranje enostavnejše, bolj kontrolirano in bolj natančno.

SISTEM AutoTune™ Zagotavlja maksimalno moč ob samodejni nastavitvi motorja. Tako ne 
izgubljate časa z ročno nastavitvijo uplinjača. Sistem AutoTune™ kompenzira različne vrste 
goriva, nadmorsko višino, vlažnost in temperaturo okolice.

SISTEM AIR INDUCTION™ Močan zračni tok dvigne travo, preden se odreže. To zagotavlja 
odlično košnjo in učinkovito zbiranje trave in listja.

SISTEM Air injection™ Sistem za centrifugalno čiščenje zraka, ki zmanjšuje obrabo in 
podaljša čas med posameznimi čiščenji zračnega filtra.

SISTEM READYSTART Zaradi sistema ReadyStart vam pri zagonu ni več treba zapirati 
dovoda zraka (čok). Potrebna sila za zagon se zmanjša za 30 %, zato je zagon zelo 
enostaven in udoben.

SISTEM REZIL RAPIDREPLACE™ Hitra in enostavna odstranitev in zamenjava rezil brez 
uporabe orodja. To pomeni varnejše in hitrejše servisiranje, z ostrejšimi rezili pa boste 
zlahka dosegali boljše rezultate košnje.

SISTEM SMART START® Motor in sistem za zagon sta zasnovana tako, da je zagon stroja 
čimbolj enostaven in hiter. Potrebna sila za zagon se zmanjša za do 40 %.

SISTEM ZA MEHAK ZAGON SOFTSTART™ Elektronski sistem za mehak zagon SoftStart™ 
omogoča zagon stroja z navadnimi varovalkami. Ni potrebna močnejša električna napeljava.

SISTEM ZA MOKRO REZANJE DEX Naš sistem za zmanjševanje prahu omogoča čistejše 
rezanje ob manjši porabi vode.

SISTEM ZA ZAGON DURASTARTER™ Patentirani, proti prahu zatesnjeni zagonski 
mehanizem, kjer sta povratna vzmet in vrvenica zaprta. Na ta način zagonski mehanizem 
potrebuje manj vzdrževanja, kar povečuje zanesljivost obratovanja.

SKLOPKA ZA ZAUSTAVITEV REZILA Tovrstna sklopka omogoča zaustavitev rezila brez 
izklopa in ponovnega zagona motorja. Odlična lastnost v primeru, ko s kosilnico prečkate 
peščeno površino ali želite izprazniti koš.

SKRITI KABLI Kabli so skriti v ceveh ročaja, zato se ne morejo zaplesti v veje ali se 
poškodovati med zlaganjem ročaja.

SMARTSWITCH™ Omogoča udobje in varnost zagona brez ključa, povratne informacije v 
realnem času s pomočjo indikatorskih lučk za parkirno zavoro, stanje napolnjenosti 
akumulatorja, žaromete, ROS (sistem za vzvratno vožnjo) in vklop rezil ter poenostavljen 
zagon in zaustavitev z enim samim dotikom.

SNEMLJIV POKROV PRENOSNEGA MEHANIZMA Snemljiv pokrov prenosnega mehanizma  
z mazalko.

SPREDAJ NAMEŠČENA KOSILNA ENOTA Spredaj nameščena kosilna enota omogoča 
maksimalen pregled in nadzor nad košnjo pod vejami, klopmi, v vogalih in vzdolž cvetličnih 
gred.

STOP STIKALO S SAMODEJNIM IZKLOPOM Stop stikalo se samodejno vrne v položaj ON, kar 
omogoča brezhiben zagon.

STRANSKI NAPENJALNIK VERIGE Omogoča hitro in enostavno napenjanje verige.

STRANSKI ODBIJAČ Nudi dodatno zaščito pri košnji zraven zidov ali drugih ovir.

Š

ŠČITNIK ZA REZILA Za manjši raztros zemlje z vrtečih se rezil.

ŠČITNIKI RASTLIN Ščitijo rastline izven delovnega območja.

ŠTEVEC OBRATOVALNIH UR Za nadzor nad servisnimi in vzdrževalnimi intervali.

ŠTIRI ENAKO VELIKA KOLESA Velika prednja in zadnja kolesa zagotavljajo optimalno udobje 
pri vožnji, dobro dostopnost in manjšo verjetnost poškodb delikatnih površin.

ŠTIRIKOLESNI POGON (4 × 4) Štirikolesni pogon (AWD) zagotavlja zadostno vlečno silo na 
neravni in spolzki podlagi. Tovrstni pogon glede na podlago samodejno prilagaja vlečno silo na 
vseh štirih kolesih.

T

TAP-N-GO Funkcija Tap-n-Go za hitro dodajanje nitke. Če želite dovesti novo nitko, pritisnite 
kosilno glavo ob tla.

TEHNOLOGIJA ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFT) AFT je edinstvena zasnova, kjer so 
ohišje, rezilo in kanal oblikovani tako, da omogočajo optimalen tok zraka. To daje prvovrstne 
rezultate v vseh načinih košnje in pripomore k optimalnemu polnjenju zbiralnika, zato je 
praznjenje manj pogosto.

TEMPOMAT Učinkovita funkcija, ki zagotavlja enakomerno hitrost traktorja tudi na neravnih 
terenih.

TERMOSTATSKO OGREVANI ROČAJI Termostatsko krmiljenje ogrevanja ročajev omogoča 
udobno delo tudi v mrzlih in vlažnih pogojih.

TIHA KOSILNICA, KI DELUJE BREZ TRENJA Med vretenastimi rezili ni trenja, zato se upor 
proti pomikanju in hrup zmanjšata, kar olajša potiskanje kosilnice.

TIHI MOTORJI Tiho delovanje motorja zagotavlja prijetno delovno okolje in ne moti okolice.

TLAČNO MAZAN MOTOR Oljna črpalka zagotavlja, da so vsi vitalni deli motorja ustrezno 
mazani.

TRANSPORTNO KOLO / KOLESA Za lažji transport. Preprosto dviganje med obratovanjem.

TRIOBRAKE™ Je edinstvena rešitev, ki omogoča vklop zavore verige bodisi samodejno preko 
vztrajnostnega mehanizma, bodisi mehansko s pomočjo leve ali desne roke. S tem je delo 
varnejše, enostavnejše, učinkovitejše in manj naporno.

TRPEŽNA LEŽIŠČA LEŽAJEV Zagotavljajo boljšo zmogljivost in daljšo življenjsko dobo ležajev.

TURBO HITROST V zahtevnih pogojih vklopite turbo hitrost, s čimer dobite dodatnih 15 % 
moči vrtenja.

POJMOVNIK TEHNIČNIH LASTNOSTI
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U

ULEŽAJENA PREDNJA KOLESA Masivni kroglični ležaji za dolgo življenjsko dobo brez 
nepotrebnih prekinitev za vzdrževanje.

ULTRAZVOČNI SENZOR Vgrajeni ultrazvočni senzorji pomagajo kosilnici, da prilagodi hitrost glede 
na okolico in se s tem izogne trkom.

UMAKNJENI MATICI MEČA Matici sta nameščeni na ohišje sklopke. Ker sta umaknjeni, ju ne 
morete izgubiti.

UPLINJAČ SMARTCARB™ Naši uplinjači s samodejno kompenzacijo zračnega filtra poskrbijo, 
da razmerje goriva in zraka ostane konstantno in motor ohrani moč, četudi je filter zamašen.

UPRAVLJANJE NA DOTIK Udobno upravljanje z lahko dostopnimi elementi za zagon, 
zaustavitev in vzvratno vožnjo.

UPRAVLJANJE SMERI IZMETA Z ROČICO Enostavno upravljanje smeri izmeta z ročico na 
kontrolni plošči.

UPRAVLJANJE SMERI IZMETA Z ROČICO Enostavno upravljanje smeri izmeta z ročico na 
kontrolni plošči.

V

VARNOSTNO STIKALO Traktorji so opremljeni z varnostnim stikalom pod sedežem. Če uporabnik 
zapusti sedež, se motor in kosilna enota samodejno izklopita.

VGRAJENO UHO ZA VRV Čvrsto mesto za pritrditev vrvi za enostavno dviganje žage.

VIDEN NIVO GORIVA Da uporabnik takoj ve, kdaj je treba doliti gorivo.

VISOKO VPETJE ROČAJA Za večjo okretnost pri delu na strmini.

VISOKOZMOGLJIVA BATERIJA Viskozmogljiva baterija zagotavlja zmogljivosti, ki so primerljive 
z bencinsko gnanim strojem.

VREMENSKI ČASOVNIK (TIMER) Prilagoditev časa obratovanja v skladu s hitrostjo rasti 
trave, kar pomeni, da se čas obratovanja robotske kosilnice podaljša ali skrajša glede na 
vremenske razmere.

VRTLJIV ZADNJI ROČAJ Zadnji ročaj je nastavljiv za lažje rezanje stranskega dela in vrha 
žive meje.

VZTRAJNOSTNA ZAVORA VERIGE Če pride do povratnega udarca in se meč pomakne 
navzgor, mora vztrajnost prednjega ščitnika takoj sprožiti zavoro verige.

VZVRATNA PRESTAVA Vzvratno vrtenje rezil za enostavno rokovanje in boljšo okretnost.

VZVRATNI / STRANSKI IZMET Ta sistema košnje sta zelo zmogljiva in zato primerna za 
košnjo višje trave, bolj debele trave in redko košenih površin.

X

XP® Vrhunske profesionalne verižne žage – odlikujejo se po inovativni zasnovi in tehnologiji, 
ki omogočata za izjemno produktivnost.

X-TORQ® Naša patentirana in edinstvena tehnologija dvotaktnih motorjev X-Torq® nudi več 
moči, ko jo najbolj potrebujete. V primerjavi z običajnimi dvotaktnimi motorji zagotavlja ta 
tehnologija do 20 % manjšo porabo goriva in do 75 % nižje emisije izpušnih plinov. Ta 
tehnologija je dobra tako za vas kot okolje.

X-TRA UČINKOVITOST Modeli Rider X imajo pokrov motorja, ki je podoben avtomobilskemu, 
in je izdelan iz materiala, ki vpija zvok. Ta dodatna tehnologija zmanjšanja hrupa omogoča 
povečanje moči motorja in s tem hitrosti rezil ter hitrosti vožnje, zaradi česar so modeli X še 
bolj učinkoviti.

Z

ZADNJI ŠČITNIK Zadnji ščitnik ščiti motor pred obrabo in poškodbami.

ZAGON Z VZMETJO SMART START Posebna vzmet zmanjša za zagon potrebno silo do 40 %.

ZAPORA DIFERENCIALA Zapora diferenciala pomeni, da obe kolesi poganjata stroj. To 
skupaj s pnevmatikami z grobim profilom zagotavlja izjemno dober oprijem.

ZAŠČITA PROTI PREOBREMENITVI ELGARD™ Izpopolnjena elektronska zaščita proti 
preobremenitvi, ki v primeru približevanja preobremenitvi zmanjša število vrtljajev.

ZBIRALNIKI Naši veliki in učinkoviti zbiralniki za traktorje so kot nalašč za zbiranje listja in 
trave. Integrirane zbiralnike z lahkoto praznite z voznikovega sedeža. Zbiralnik je enostaven 
za uporabo ter trden in kompakten. Ker je nameščen visoko, sta njegova odstranitev in 
zamenjava zelo enostavni. Ergonomsko oblikovan s široko odprtino in podpornim ročajem.

ZBIRANJE Pri zbiranju ostane pokošena površina snažna. Verjetnost raztrosa semen plevela 
se zmanjša, pokošeno travo pa lahko odvržete v kompostnik. Zbirate lahko tudi listje in 
vejice.

ZGLOBNO KRMILJENJE Edinstveni sistem zglobnega krmiljenja omogoča velik zasuk zadnjih 
koles. Rezultat je prvovrstna okretnost in minimalni obračalni krog v skrajni legi.

ZLOŽLJIV ROČAJ Za enostavno shranjevanje in prevoz.

ZLOŽLJIVO REZILO ZA ENOSTAVEN PREVOZ Rezilo lahko zložite ob cev za lažji prevoz in 
skladiščenje.

ZMOGLJIV REZALNI VALJ Robusten rezalni valj daje prvovrstne rezultate tako pri 
odstranjevanju zmrznjenega kot tudi zelo mokrega snega.

Ž

ZAGON BREZ ČOKA Enostaven zagon s samodejnim čokom. Samo obrnite ključ in speljite.

ZAGON TURN KEY Zaženite motor brez nastavitve čoka v vsakem vremenu – samo obrnite 
ključ.

ŽAROMETI Za večjo vidnost in delo v temi.

ZBIRALNIK Naši veliki in učinkoviti zbiralniki so kot nalašč za zbiranje listja in trave. 
Integrirane zbiralnike z lahkoto praznite z voznikovega sedeža.

OSTALO

V PRIKLJUČEK Na 12 V priključek lahko priklopite dodatno električno opremo, polnite baterije 
vašega mobilnika, itd.
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