HUSQVARNA

JESEN 2021
DOPASNE HLAČE

TECHNICAL
Stretch, Cordura® in Aramid

GOZDARSKI PAS

Flexi - set 2
225,57 €

ZAŠČITNI KOMPLET
Čelada in hlačnice Classic,
rokavice Functional

256,47 €

592 XP® 24“

154,49 €

NOVO*

Več moči. Večja učinkovitost. In večja zanesljivost.
Z novimi verižnimi žagami Husqvarna s prostornino 90 cm3 bo vaš delovni
dan še bolj učinkovit in produktiven. AutoTune 3.0 in lahek, trpežen X-Tough
Lite meč z zamenljivo konico.
92.7 сm³, Moč: 5.6 kW / 7.6KM, Teža (brez rezalne garniture): 7.4 kg

1.439,- €
* od novembra 2021.

HUSQVARNA JESEN 2021

100% HUSQVARNA. 0% EMISIJ.

ZMOGLJIVI, VARČNI, TIHI.

Serija akumulatorskih strojev Husqvarna se odlikuje z močjo, vzdržljivostjo in ergonomsko obliko, ki jo lahko pričakujete samo od Husqvarne. Zagotavlja udobje in zmogljivost za praktično vsako delo - od občasne uporabe, do celodnevne in vsakodnevne rabe.
UMIRJENO SRCE BIJE DLJE.
Aktiven sistem hlajenja zagotavlja
daljšo življenjsko dobo celic.
Cikli polnjenja akumulatorjev za
domačo rabo: 600*
Cikli polnjenja profesionalnih
akumulatorjev: 1.500*

EN AKUMULATOR ZA VSE APLIKACIJE.
Naši akumulatorji so med našimi stroji
izmenljivi. Husqvarna zagotavlja popolno
kompatibilnost.

ZAŠČITENO JEDRO.
Vse občutljive komponente in celice
so vdelane in dobro zašcitene pred
dežjem in umazanijo.

V VSAKEM VREMENU.
Optimalna zaščita pred umazanijo in
omogoča rabo stroja v vseh vremenskih
razmerah

AKTIVNO HLAJENJE.
Aktivno hlajenje regulira optimalno
temperaturo celic akumulatorja med
polnjenjem in pri delu s stroji, ki imajo
večjo porabo energije. Na tak način lahko
z enim polnjenjem delate dlje in tudi sama
življenjska doba akumulatorja se podaljša.

KOMPLETNA PONUDBA.
Ne glede na to ali potrebujete kosilnico,
verižno žago, trimer, koso ali škarje za živo
mejo. Husqvarna ima za vsako aplikacijo
ustrezen akumulatorski stroj.

* 600 ciklov velja za akumulatorje BLi 10/20/30. 1500 ciklov velja za akumulatorje BLi 100/200/200X/300/550X/950X

PONUDBA

PONUDBA

PONUDBA

AKU PRO SET

AKUMULATORSKA ŽAGA

AKUMULATORSKA ŽAGA

Optimiran 36V PRO (Li-Ion) akumulator z
odličnim razmerjem med močjo (5.2Ah)
in težo(1,3kg) ter aktivnim hlajenjem med
obratovanjem in polnjenjem. Akumulator
je primeren za profesionalno uporabo in
se lahko uporablja v vseh vremenskih
razmerah. Priročen zaboj za shranjevanje
in transport.

• Primerna za pripravo drv za kurjavo in
klesčenje
• Varčni modus savE™
• Zgolj 2,7 kg (brez rezalne opreme in
akumulatorja)
• Ročni napenjalnik verige
• Ergonomska oblika za neutrudno delo

• Zmogljiva akumulatorska žaga,
ekvivalentna bencinski žagi s
40 cm3 motorjem
• Hitrost verige 20 m/s
• Robustna izvedba z zagonom na tipko
• Priljubljena med tesarji
• Nizki operativni stroški

200,- € namesto 328,57 €

380,07 €**

431,57 €**

BLi200X + QC250 + BOX

** brez akumulatorja in polnilca

330i

340i 14“

HUSQVARNA JESEN 2021

PONUDBA

PONUDBA

PONUDBA

AKUMULATORSKA ŽAGA

AKUMULATORSKE ŠKARJE

AKUMULATORSKI TRIMER

• Zmogljiv brezkrtačni motor z velikim
konstantnim navorom je še za 25%
učinkovitejši od standardnega krtačnega
motorja
• Za sečnjo manjših do srednje debelih
dreves
• Aktivno hlajenje akumulatorja
• Nastavljiva črpalka olja
• Uporaba v vseh vremenskih
razmerah(IPX4)
• Hitrost verige 24 m/s

•
•
•
•

•
•
•
•

540i XP® 16“

520iHD60/HD70

Profesionalna kaljena rezila
Odlična zmogljivost - 4000 rezov/min.
Do 13dB tišje delovanje
V levo in desno nastavljiv zadnji ročaj
- nepogrešljiva oprema za obrezovanje
stranic in vrhov živih mej
• Uporaba v vseh vremenskih
razmerah(IPX4)

520iHD60
520iHD70

719.97 €**

PONUDBA

513,97 €** Dolžina rezila 60cm
534,57 €** Dolžina rezila 70cm

315iC

Izjemna ergonomija in uravnoteženost
Nizki operativni stroški
Tiho delovanje
Izbirajte med maksimalno močjo in mak
simalnim časom delovanja glede na
savE™ ali normalni način delovanja
• Patentirana stranska odprtina za
akumlator preprečuje vdor nečistoče in
vode
• Tap´n´go polavtomatska kosilna glava

277,07 €**

PONUDBA

PONUDBA

AKUMULATORSKI TRIMER

AKUMULATORSKI PIHALNIK

AKUMULATORSKI PIHALNIK

• Sistem deljive kose za lažji transport in
hrambo
• Aktivno hlajenje motorja, akumulatorja in
elektronike
• Uporaba v vseh vremenskih razmerah
• Za doplačilo na voljo številni priključki

• Brezkrtačni motor
• Nadzorna plošča s tempomatom in
BOOST funkcijo
• Zelo dobra uravnoteženost
• Nizek nivo hrupa

• Izjemno učinkovit (17Nm)
• Dve akumulatorski reži
• Nadzorna plošča s tempomatom
in BOOST funkcijo
• Uporaba v vseh vremenskih razmerah
• Močan brezkrtačni motor

328,57 €**

462,47 €**

325iLK + J-SET

320iB

340iBT

+ J-set brezplačno

400.67 €**

PONUDBA

AKUMULATORSKA KOSA

535iRXT

• Prva profesionalna akumulatorska kosa na tržišču
• Ekvivalentna moč napram 35cm3 profesionalni
bencinski motorni kosi
• ERGOFEED™ - uravnavanje dolžine niti s pritiskom na
gumb
• Oprtnik BALANCE XB
• Uporaba v vseh vremen. razmerah(IPX4)
• Tri hitrosti košnje
• Nosilec ročaja in vpetje motorja izdelana iz magnezija
za prihranek v teži

719.97 €**
** brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA JESEN 2021
PONUDBA

AKUMULATORSKE VIŠINSKI OBREZOVALNIK

• Močan brezkrtačni motor
• Patentirana stranska odprtina za akumulator preprečuje
vdor nečistoče in vode
• Uporaba v vseh vremenskih razmerah(IPX4)
• Varčni modus - savE™
• Velik doseg - 3m

520iHE3

483,07 €**

AKCIJSKI SET

PONUDBA

AKUMULATORSKA VRTNA KOSILNICA

LC137i / LC137i SET(vklj. BLi20 + QC80)
•
•
•
•

AKUMULATORSKA VRTNA KOSILNICA

LC 141i + BLi20 + QC80
•
•
•
•

Širina košnje 37 cm
POWER BOOST funkcija
Centralna nastavitev višine košnje
Nizka teža 15 kg

Širina košnje 41 cm
Intuitivna nadzorna plošča
POWER BOOST funkcija
Prednji ročaj za lažji transport

+ Darilo set za mulčenje

SET
LC137i 307,97 €** LC137i SET 410,97 €

596,37 €

PONUDBA

PONUDBA

AKUMULATORSKI PREZRAČEVALNIK

MOTORNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

S138i SET (vklj. BLi20 + QC80)

122HD60

• Standardno opremljen z dvemi
rezili (delta noži, česalo)
• Delovna širina 38 cm
• Varčni modus - savE™
• Dve reži za akumulator
• Ergonomsko oblikovan ročaj
• Centralna nastavitev delovne
globine do -0,8 cm

• Za zahtevnega domačega
uporabnika
• Smart Start® zmanjša upor
pri zagonu za 40%
• Antivibracijski sistem LowVib®
• Nastavljiv zadnji ročaj - levo, desno

513,97 €

390,37 €

PONUDBA

VRTNA KOSILNICA

MOTORNA KOSA

LC151 / LC151S
• Sistem košnje 3 v 1 pobiranje, stranski izmet in
mulčenje
• Centralna nastavitev višine
košnje
• Širina košnje 51cm
• Motor 166 cm3

LC 151

441,87 €

535RXT
+ Darilo set za mulčenje

LC 151S (s pogonom) 513,97 €

** brez akumulatorja in polnilca

AKCIJA

759,- € namesto 822,97 €

• Polavtomatska glava Tap ‘n Go
in 3-kraki nož
• Balance X oprtnik
• Dvignjen nosilec ročaja za
enostavno košnjo na brežinah

35 cm3, 1,6 kW / 2,2 KM, 6,7 kg

HUSQVARNA JESEN 2021
PONUDBA

PONUDBA

MOTORNA VERIŽNA ŽAGA

MOTORNA VERIŽNA ŽAGA

• Smart Start®
• Air Injection
• LowVib®

• zanesljiv delovni stroj za
ambicioznega gozdarja
• X-Torq®
• AutoTune

41 cm3; 1,8 kW / 2,4 KM; meč .325“, 1,3 mm, 15“/38 cm

50 cm3; 2,7 kW / 3,6 KM; meč .325", 1,3 mm, 15"/38 cm

524,27 €

750,87 €

440e II 15“

545 Mk II 15“

AKCIJA

PONUDBA

MOTORNA VERIŽNA ŽAGA

MOTORNA VERIŽNA ŽAGA

550 XP®/G Mk II

+ 1L XP SYNTHETIC 2T OLJE
+ 5L BIO GUARD VERIŽNO OLJE
+ KAPA HUSQVARNA
BREZPLAČNO

• AutoTune
• X-Torq®

555 18“

• Univerzalna semi-pro žaga za sečnjo,
prežagovanje in klestenje
• Magnezijevo ohišje motorne gredi
• AutoTune
• X-Torq®

50 cm3; 3 kW / 4,1 KM; meč .325“, 1,3 mm

550 XP® 15“
550 XP®G 15“

895,07 €
956,87 €

550 XP® 18“
550 XP®G 18“

60 cm3; 3,1 kW / 4,2 KM; meč .325“, 1,5 mm, 18“/45 cm

905,37 €
967,17 €

799,- € namesto 925,97 €

PONUDBA

PONUDBA

MOTORNA VERIŽNA ŽAGA

USNJENI ZAŠČITNI ŠKORNJI

572 XP®/G 20“

TECHNICAL

• XP izvedba za poklicne gozdarje
• 12% višja rezna zmogljivost od
predhodnega modela

Ob nakupu motorne žage
572 XP®/G ali 592 XP®/G
lahko dokupite zaščitne
usnjene škornje Technical
po akcijski ceni 180,-€
namesto 307,97 €.

• Soft cut-out sistem
• Izjemna zmogljivost hlajenja
70,6 cm3; 4,3 kW / 5,8 KM; meč 3/8“, 1,5 mm, 20“/50 cm

572 XP®

1.276,17 €

572 XP®G

1.337,97 €

NOVO

MOTORNA VERIŽNA ŽAGA

585 in 592XP®/XP®G

AutoTune 3.0

Zmogljivejša.
Učinkovitejša.
Zanesljivejša.
585 24”

1.199,- €

592 XP® 24”

1.439,- €

592XP® 36”

1.539,- €

592 XP®G 24”

1.479,- €

HUSQVARNA JESEN 2021

PONUDBA

VISOKOTLAČNI ČISTILEC

PW235R

• Daljinska nastavitev tlaka
• Kovinska črpalka
• Rotacijska in ploščata šoba

PONUDBA

VISOKOTLAČNI ČISTILEC

PW360

135 bar
350-520 l/h

•
•
•
•
•

410-500 l/h

Indukcijski motor
Aluminijast teleskopski ročaj
Visokotlačna fleksibilna cev s kovinskim tkanjem
Kovinska črpalka
Širok nabor dodatne opreme

246,17 €

431,57 €

PONUDBA

PONUDBA

OTROŠKA IGRAČA

OTROŠKA IGRAČA

Igrača robotska kosilnica
Automower® za velike in majhne
otroke! Igrača Automower® izdelana
tako natančno, da se igrača
zdi kot resnična.

Set za majhnega pomočnika
gozdarja: motorna žaga,
plastična čelade in rokavice
Husqvarna.

AUTOMOWER

160 bar

VERIŽNA ŽAGA

246,17,- €

72,00 €

30,80 €

PONUDBA

PONUDBA

OTROŠKA IGRAČA

OTROŠKA IGRAČA

Vsaka pomoč v vrtu pride prav!
Igrača vrtna kosilnica z zvočnim
in svetlobnim efektom.

Otroški trimer z zvokom.
Med delovanjem se vrti in
sveti v zeleni barvi kosilna
glava

VRTNA KOSILNICA

TRIMER

46,35 €

30,80 €
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Vaš Husqvarna trgovec

VA R N I Š K A G

AR

Kot proizvajalec visokokakovostnih in zmogljivih strojev za gozd in vrt, se Husqvarna čuti dolžno svojim strankam - ob nakupu predati stroj, ki presega njihova pričakovanja glede varnosti in uporabe.
Naši pooblaščeni servisni prodajalci, ki so za to posebej usposobljeni, bodo opravili Pregled pred dobavo (PDI), da vam bodo predali za uporabo pripravljen stroj in vas tudi poučili o varnem delu s
strojem. Vaša prednost je, da ste lahko prepričani v to, da boste prejeli delujoč stroj za ustrezno delo. Prav tako lahko pričakujete strokovno obrazložitev in prikaz ter delovanje vseh varnostnih naprav
na stroju. Pomembno za vas: Pravilno opravljen Pregled pred dobavo je temeljni pogoj za priznavanje garancije.

Vse navedene maloprodajne cene (MPC) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene so
zgolj priporočila s strani proizvajalca, navedena ponudba je le informativna, cene niso niti fiksne niti minimalne. Iz navedb in prikazov
tega prospekta ni moč uveljavljati nobenih zahtevkov. Pridružujemo si pravico do sprememb oblike, tehnike, opreme in cene. Za tiskarske
napake v tem prospektu ne prevzemamo odgovornosti. Navedena akcijska ponudba velja od 01.09. do 15.12.2021 oz. do odprodaje zalog.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Vse pravice pridržane. Husqvarna in ostale produktne lastnosti so registrirane blagovne
znamke Husqvarna AB (publ) kot prikazano na www.international.husqvarna.com
www.husqvarna.si

