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INSCHAKELEN. 
OPSTARTEN.
Onze accuserie is gebouwd om u alle kracht en prestaties in een intuïtief ontwerp te bieden 
die u mag verwachten en eisen van een product met de naam Husqvarna. 

Ons brede aanbod van uiterst efficiënte accuproducten 
wordt aangedreven door onze krachtige Li-ion-accu's. De 
geavanceerde motoren in deze producten veroorzaken 
aanzienlijk minder lawaai en trillingen, vergen weinig 
onderhoud en produceren geen directe uitstoot. Ook zijn 
ze uitgerust met savE™, een energiebesparingsstand die 
voor een maximale gebruiksduur zorgt. Bovendien zijn 
alle accu-aangedreven handmachines en grasmaaiers 
van Husqvarna geschikt voor accu's van de BLi-serie, die 

minimale kosten en maximaal gemak mogelijk maken. 
De accumachines van Husqvarna bieden de juiste 
combinatie van vermogen, comfort en duurzaamheid om 
vrijwel elke klus te klaren, ongeacht of het om incidenteel 
gebruik of fulltime werk gaat.

Kortom, ze staan altijd klaar wanneer u zover bent. 
Wie u ook bent, huiseigenaar of fulltime professionele 
gebruiker.

GESCHIKT VOOR ALLE 
WEERSOMSTANDIG-

HEDEN

U kunt altijd doorwerken, 
ongeacht het weer of 

de weersverwachtingen. 
Bij regen, wind en 

zonneschijn.  

GEEN DAMPEN. 
MINDER LAWAAI.

Onze accuproducten zijn 
schoon en prettig om mee 

te werken. Bovendien 
kunt u dankzij de stille 

elektromotoren vroeger 
aan uw klus beginnen.

GEMAKKELIJK IN 
GEBRUIK

Door de combinatie 
van balans en een 
laag gewicht zijn 

onze accumachines 
gemakkelijk in het 
gebruik. Voor elke 

klus die moet worden 
geklaard. 

U BESPAART GELD

Onze accumachines 
verdienen zich sneller 

terug dan u zou denken. 
En daarna maakt u 

elke keer winst bij het 
opladen.

HOGE PRESTATIES

Dankzij de krachtige 
motoren met lange 
levensduur, het lage 
totaalgewicht en de 

intuïtieve oplossingen 
beschikt u altijd over 
het vermogen dat u 

nodig hebt.

EEN ACCU

Onze accu's kunnen 
snel worden opgeladen 
en nog sneller worden 

verwisseld. Overal waar 
u werkt een enorm 

voordeel.
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EENVOUDIGE BEDIENING

MAXIMALE GEBRUIKSTIJD

GESCHIKT VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN GEEN DIRECTE UITSTOOT

SLIMME FUNCTIES HOGE PRESTATIES

GEEN OVERLAST
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STIL.  
COMFORTABEL 
IN GEBRUIK. 
EN KOSTEN-
BESPAREND.
Wanneer u als fulltime professional met uw machine werkt, wilt u een machine waarop u 
kunt vertrouwen. Met de accumachines van Husqvarna beschikt u altijd over een maximaal 
vermogen, van volledig opgeladen tot leeg. Doordat de accu's op meerdere machines 
passen en binnen enkele seconden kunnen worden verwisseld, worden de bedrijfstijd 
en productiviteit geoptimaliseerd en de totale eigendomskosten lager. Hebt u nog meer 
vermogen nodig? Met onze veldlader kunt u ook zonder elektriciteitsnet accu's opladen. 
De ruggedragen accu's bieden een capaciteit die tot tien keer hoger ligt dan geïntegreerde 
accu's.

KLEINE INVESTERING. 
HOOG RENDEMENT.

Het opladen van de accu 
kost slechts een fractie van 
de prijs van een volle tank 
brandstof. Daarom verdienen 
onze accu's zich sneller 
terug dan u zou denken. En 
daarna maakt u elke keer 
winst bij het opladen

Het exacte break-even-punt voor uw situatie is afhankelijk van het type gereedschap dat u gebruikt en hoe vaak u het 
gereedschap gebruikt. Bereken uw persoonlijke break-even-punt met onze speciale break-even-calculator op  
husqvarna.be

MAANDEN 12 24

HEGGENSCHAAR OP ACCU

INCL. TWEE ACCU'S EN ÉÉN OPLADER

KO
ST

EN

LAGERE KOSTEN

BREAK-EVEN HEGGENSCHAAR OP BENZINE

INCL. BENZINE

FULLTIME GEBRUIKER 
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“EEN ACCUKETTINGZAAG 
IS EEN MUST VOOR 
EFFICIËNT WERKEN”
Lees het volledige verhaal op  
Husqvarna.be

HUSQVARNA 536Li XP®
Krachtige kettingzaag voor boomverzorging, 
timmerwerk en andere veeleisende taken, zowel 
binnen als buiten. Het goed gebalanceerde 
ontwerp, lage gewicht en hoge zwaartepunt zorgen 
voor extra wendbaarheid, terwijl het doelmatige 
traagheidsmechanisme van de kettingrem het 
werken veiliger maakt. Hoge kettingsnelheid 
(20 m/s) maakt soepel en efficiënt zagen mogelijk.

Zaagbladlengte 25-35 cm, 2,6 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m/s. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd. 

966729114 
€ 479 incl. BTW (excl. € 395,87)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA T536Li XP®
Efficiënte, lichte zaag voor fulltime boomverzorgers. 
Goed gebalanceerd, compact ontwerp en hoog 
zwaartepunt om de zaag makkelijk te kunnen 
manoeuvreren. Eenvoudig starten en stoppen 
maakt werken onder zware omstandigheden 
gemakkelijk. De hoge kettingsnelheid (20 m/s) 
draagt bij tot soepel en efficiënt zagen, terwijl 
het doelmatige traagheidsmechanisme voor de 
kettingrem het werken veiliger maakt.

Zaagbladlengte 25-35 cm, 2,4 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m/s. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd. 

966729212 
€ 479 incl. BTW (excl. € 395,87)

Exclusief lader en accu.
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"DEZELFDE 
PRESTATIES 
ALS EEN  
BENZINE 
UITVOERING”
Lees het volledige verhaal op  
Husqvarna.be

HUSQVARNA 536LiPX

Flexibele, lichte zaag voor uitdunnen en snoeien 
met een goed gebalanceerd ontwerp en weinig 
trillingen. De snijkop kan zowel horizontaal als 
verticaal worden gedraaid voor nauwkeurig 
uitdunnen en snoeien. Hoge kettingsnelheid 
(20 m/s) maakt efficiënt zagen mogelijk.

Zaagbladlengte 25-30 cm, 3,1 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m/s. Lengte 180 cm. savE™ 
voor maximale bedrijfstijd. 

967341012 
€ 499 incl. BTW (excl. € 412,40)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 536LiPT5

Telescopische stoksnoeizaag met een 
extra lang bereik (maximaal 5,5 m). Goed 
gebalanceerd ergonomisch ontwerp, licht 
van gewicht, laag trillingsniveau en compacte 
snoeikop. Hoge kettingsnelheid (20 m/s) maakt 
efficiënt snoeien mogelijk.

Zaagbladlengte 25-30 cm, 5,0 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m/s. Lengte  
400 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd. 
Telescopisch. 

967341310 
€ 599 incl. BTW (excl. € 495,04)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 536LiP4

Robuuste stoksnoeizaag met een hoge 
kettingsnelheid (20 m/s) voor doelmatig 
snoeien met een bereik tot 4 meter. De 
compacte snoeikop, het lage gewicht en goed 
gebalanceerde ontwerp zorgen voor een laag 
trillingsniveau en hogere efficiëntie.

Zaagbladlengte 25-30 cm, 3,4 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 20 m/s. Lengte 250 cm. 
savE™ voor maximale bedrijfstijd. 

967341110 
€ 499 incl. BTW (excl. € 412,40)

Exclusief lader en accu.
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HUSQVARNA 536LiRX
Krachtige bosmaaier met dubbeldraads 
snijsysteem en Tap 'n Go-functie voor snelle 
en eenvoudige draadtoevoer, waarbij de 
draairichting van de trimmerkop kan worden 
gewijzigd voor minder gras op de paden. 
Grasmes met drie tanden voor ruigere 
gebieden. De hoge, gebogen stuurboom en 
handgreep bieden grote bewegingsvrijheid en 
beenruimte, vooral bij het werken op hellingen.

3,8 kg excl. accu. savE™ voor maximale bedrijf-
stijd, maaidiameter 40 cm, T25B-trimmerkop, 
drietands grasmes en Balance 35 B harnas. 

967326711 
€ 429 incl. BTW (excl. € 354,55)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 536LiLX
Hoog presterende trimmer met intuïtieve 
toetsenbediening voor eenvoudig starten 
en stoppen. Dubbeldraads snijsysteem met 
Tap 'n Go-functie voor snelle en eenvoudige 
draadtoevoer, waarbij de draairichting van 
de trimmerkop kan worden gewijzigd voor 
minder gras op de paden. Geleverd met 
T25B-trimmerkop. Een stalen mes voor zwaar 
kreupelhout is verkrijgbaar als accessoire.

3,0 kg excl. accu. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd, maaidiameter 40 cm, verstelbaar 
stuur. 

967326811 
€ 379 incl. BTW (excl. € 313,22)

Exclusief lader en accu.
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"ZE ZIJN 
MAKKELIJKER 
TE BEDIENEN"
Lees het volledige verhaal op  
Husqvarna.be

HUSQVARNA 536LiHD70X
Krachtige heggenschaar met extra bereik en 
razendsnel bewegend knipmes van 70 cm 
voor veeleisend professioneel gebruik. 
Lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp maakt 
doelmatig werken mogelijk, ook tijdens lange 
werkdagen, waarbij de achterhandgreep kan 
worden gebogen om makkelijker verticaal te 
trimmen. Energiebesparende savE™-stand 
verlengt de levensduur van de accu voor een 
langere bedrijfstijd na het opladen.

3,9 kg excl. accu, 4000 sneden/min, knipbalk 
70 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd en 
draaibare achterhandgreep. 
966729502 
€ 469 incl. BTW (excl. € 387,60)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Flexibele, lichte en efficiënte heggenschaar 
met razendsnel bewegend knipmes van 
60 cm voor veeleisend professioneel gebruik. 
Lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp maakt 
doelmatig werken mogelijk, ook tijdens lange 
werkdagen, waarbij de achterhandgreep kan 
worden gebogen om makkelijker verticaal te 
trimmen. Energiebesparende savE™-stand 
verlengt de levensduur van de accu voor een 
langere bedrijfstijd na het opladen.

3,8 kg excl. accu, 4000 sneden/min, knipbalk 
60 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd, 
draaibare achterhandgreep. 
966729402 
€ 429 incl. BTW (excl. € 354,55)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 536LiHE3 NIEUW
Krachtige stokheggenschaar met een bereik 
van maximaal 3,5 meter voor hogere hagen, 
waarmee u zowel brede, hoge als lage hagen 
eenvoudig en comfortabel kunt snoeien. 
Razendsnel bewegende knipbalk van 55 cm 
voor veeleisend professioneel gebruik en een 
lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp dat ook 
tijdens lange werkdagen doelmatig werken 
mogelijk maakt.

4,1 kg excl. accu, 4000 sneden/min, knipbalk 
55 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd. 
Transportstand. 
967341511 
€ 479 incl. BTW (excl. € 395,87)

Exclusief lader en accu.
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ONZE PREMIUM 
BLADBLAZER

HUSQVARNA 536LiBX
Het laagste geluidsniveau, maar de hoogste 
luchtcirculatie - deze blazer met backpack-
accu garandeert toonaangevende prestaties. 
De hoge luchtdruk en het lage gewicht, goed 
gebalanceerde ontwerp en hoge zwaartepunt 
maken extra wendbaarheid en doelmatig werken 
mogelijk, ook tijdens lange werkdagen. Voorzien 
van handige riemhaak voor bevestiging aan 
harnas. Ideaal voor geluidsgevoelige gebieden 
en veeleisende klussen binnenshuis. 

79 dB(A), 12,2 m³/min, 50 m/s, 2,8 kg (2,5 kg 
excl. kabel). Cruisecontrol en Boost-modus. 

967252602 
€ 539 incl. BTW (excl. € 445,45)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 536LiB
Lichte, comfortabele en krachtige bladblazer 
voor gebruik met backpack of geïntegreerde 
accu. Het lage gewicht, goed gebalanceerde 
ontwerp en hoge zwaartepunt maken 
extra wendbaarheid en doelmatig werken 
mogelijk. Voorzien van handige riemhaak 
voor bevestiging aan harnas. Ideaal voor 
geluidsgevoelige gebieden en veeleisende 
taken binnenshuis. Geschikt voor zowel links- 
als rechtshandige gebruikers.

82 dB(A) 11,6 m³/min, 48 m/s, 2,4 kg excl. 
accu, cruise control en Boost-modus. 

967252502 
€ 435 incl. BTW (excl. € 359,51)

Exclusief lader en accu.
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LANGER. 
KRACHTIGER. 
LICHTER.
Accu-aangedreven motoren van Husqvarna bieden de prestaties van benzinemotoren, maar 
dan zonder de rook en het lawaai en met vrijwel geen trillingen. Alle producten van deze serie 
zijn eenvoudig in gebruik, licht van gewicht en ontworpen voor comfort en efficiëntie. Een 
uitstekende keuze dus voor alle soorten werkzaamheden. 
Accu's passen op meerdere machines en BLi20/BLi200 werkt zelfs met al uw gereedschap. 

PARTTIME EN INCIDENTEEL GEBRUIK 
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“ACCUPRODUCTEN 
ZIJN COMFORTABELER”
Lees het volledige verhaal op  
Husqvarna.be
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"IK BEN BLIJ 
DAT IK NIET 
MEER AAN EEN 
KOORD HOEF 
TE TREKKEN EN 
GEEN DAMPEN 
MEER INADEM"
Lees het volledige verhaal op Husqvarna.be

HUSQVARNA 120i NIEUW
Lichte, handige zaag met Li-ion-accu. 
Gereedschapsloos ketting spannen, 
gemakkelijk te starten en met intuïtieve 
toetsenbediening.

3,6 kg excl. accu. Kettingsnelheid 11,5 m/s. 
Zaagbladlengte 30 cm, savE™ voor maximale 
bedrijfstijd. 

967098201 zonder accu en lader 
€ 279 incl. BTW (excl. € 230,58)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 115iL NIEUW
Lichte, handige en gemakkelijk te starten 
trimmer voor particulier gebruik. Werkt stil op 
een Li-ion-accu. Fantastisch om de randen 
van een gazon te trimmen.

3,5 kg excl. accu, savE™ voor maximale 
bedrijfstijd, telescopische steel, verstelbaar 
stuur. 

967098801 zonder accu en lader 
€ 229 incl. BTW (excl. € 189,26)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 115iHD45 NIEUW
Ideaal voor kleine tot middelgrote hagen. 
Eenvoudig te gebruiken, licht van gewicht 
en de Li-ion-technologie brengt het 
geluidsniveau aanzienlijk omlaag.

3,2 kg excl. accu, knipbalk 45 cm, savE™ voor 
maximale bedrijfstijd. 

967098301 zonder accu en lader 
€ 199 incl. BTW (excl. € 164,46)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 436Li
Voor timmerlui, tuiniers en andere 
veeleisende gebruikers. Gereedschapsloos 
ketting spannen, licht van gewicht en zeer 
eenvoudig te gebruiken, met Li-ion-accu.

2,7 kg excl. accu. Kettingsnelheid 15 m/s. 
Zaagbladlengte 30 cm, savE™ voor maximale 
bedrijfstijd. 

966729012 
€ 429 incl. BTW (excl. € 354,55) 

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 336LiC
Perfect uitgebalanceerde trimmer voor 
veeleisende gebruikers. Biedt hoogwaardige 
prestaties, maar is bijzonder stil, dankzij 
Li-ion-technologie. Met loophandvat en 
gebogen steel.

3,0 kg excl. accu, savE™ voor maximale 
bedrijfstijd, verstelbaar stuur. 

967608111 
€ 265 incl. BTW (excl. € 219,01) 

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA 436LiB
Een lichtgewicht blazer met cruisecontrol, 
directe start en Boost-modus voor extra 
vermogen. Eenvoudig te gebruiken en stil 
dankzij de Li-ion-technologie.

2,4 kg excl. accu. 81 dB(A), 10,8 m³/min,  
46 m/s. Cruisecontrol en Boost-modus. 

967252402 
€ 335 incl. BTW (excl. € 276,86)

Exclusief lader en accu.
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"GEWELDIG 
OM GEWOON 
MET EEN 
KNOP TE 
KUNNEN 
STARTEN"
Lees het volledige verhaal op  
Husqvarna.be

ACCU VOOR DE HUSQVARNA RIDER
Onze eerste accu-aangedreven zitmaaier 
Geen directe uitstoot en een laag 
geluidsniveau, daardoor minder belastend 
voor uw buren. Tot 90 minuten bedrijfstijd. 
Inclusief accu’s en oplader.

125 Ah, 3 × 12 V, 90 min. bedrijfstijd, afhanke-
lijk van gazoncondities. Maaibreedte 85 cm.

967187001 
€ 4569 incl. BTW (excl. € 3776,03)

HUSQVARNA LC 141VLi NIEUW
Zelfrijdende maaier met variabele snelheid, 
voor particulier gebruik. Accu-aangedreven, 
dus geen gedoe met vloeibare brandstof of 
startkoorden. Fantastische wendbaarheid 
dankzij het compacte maaidek.

Opvangen/achteruitworp. Maaibreedte 41 cm, 
maaihoogte 25 - 70 mm. Zelfrijdend. 

967099201 
€ 529 incl. BTW (excl. € 437,19)

Exclusief lader en accu.

HUSQVARNA LC 141Li
Handige accu-aangedreven maaier voor 
particulier gebruik. Geen vloeibare brandstof 
of startkoord nodig. Gemakkelijk te starten. 
Fantastische wendbaarheid dankzij het 
compacte maaidek.

Opvangen/achteruitworp. Maaibreedte 41 cm, 
maaihoogte 25 - 70 mm. Duw. 

967628401 
€ 479 incl. BTW (excl. € 395,87)

Exclusief lader en accu.
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ACCU’S, 
OPLADERS EN 
ACCESSOIRES OM 
UW PRESTATIES TE 
MAXIMALISEREN.
De accu's, opladers en accessoires van Husqvarna zijn ontworpen voor maximale flexibiliteit, 
gebruiksgemak en productiviteit. Dankzij het brede scala aan opties, van lichtgewicht accu's 
voor incidentele kleine werkzaamheden tot backpack-accu's voor dagenlang werken, is er 
altijd een accu die perfect past bij uw klus en uw manier van werken. 

Hetzelfde geldt voor onze opladers en accessoires. Met 
onze snelladers is uw machine eerder opgeladen en 
klaar om aan de slag te gaan dan u zou verwachten*. 
We bieden zelfs opladers aan waarmee u kunt blijven 
doorwerken als u van huis bent. De VI600F is geschikt 
voor werkzaamheden in het veld en de QC80F kan 
worden aangesloten op de standaard 12V-uitgang in uw 
auto of truck.

Ons brede aanbod van slimme accessoires maakt het 
werken makkelijker, terwijl de tassen en boxen uw accu's 
en opladers in prima staat houden.

Al met al biedt de accuserie van Husqvarna precies wat u 
nodig hebt om uw prestaties te optimaliseren.

*De laadtijd hangt af van het type oplader en de capaciteit van de accu.
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OPSTARTEN.
Meer informatie over de krachtige, 
stille en efficiënte accuserie van 
Husqvarna vindt u op  
husqvarna.be

Bezoek uw dichtstbijzijnde 
Husqvarna-dealer voor 
productdemonstraties en 
deskundige assistentie.

Vind uw dichtstbijzijnde dealer op 
Husqvarna.be

HUSQVARNA BLi940X
Ruggedragen accu met langdurige kracht 
om maximaal een volle dag te kunnen 
werken, zodat uw werkzaamheden efficiënter 
verlopen met minder onderbrekingen. Hoog 
comfort dankzij de brede, gepolsterde 
schouderbanden, heupgordel en harnas met 
draaibaar bevestigingspunt.

26,1 Ah, 7,9 kg incl. harnas, 6,5 kg excl. harnas, 
afneembare kabel 
966776001 
€ 1345 incl. BTW (excl. € 1111,57)

HUSQVARNA BLi520X
Ruggedragen accu met hoge capaciteit en 
goede prestaties, zodat u efficiënter kunt 
werken met minder onderbrekingen. Tal van 
instelmogelijkheden en brede, gepolsterde 
schouderbanden, heupgordel en harnas met 
draaibaar bevestigingspunt.

14,4 Ah, 7,1 kg incl. harnas, 5,7 kg excl. harnas, 
afneembare kabel 

966775901 
€ 915 incl. BTW (excl. € 756,20)

HUSQVARNA BLi 300 NIEUW
Voor professioneel gebruik. Geïntegreerde 
accu met ongekende kracht en 
bedrijfstijd. Biedt een uitstekende 
bedrijfstijd en marktleidende vermogen-
gewichtsverhouding. Voorzien van 
statusindicator met 4 leds, werking onder 
alle weersomstandigheden en uitstekende 
koeling. Tot 1500 keer oplaadbaar.

9,4 Ah, 1,8 kg 
967071901 
€ 349 incl. BTW (excl. € 288,43)

HUSQVARNA BLi200/100 NIEUW
Voor professioneel gebruik. Lange bedrijfstijd 
in een compact formaat. Voorzien van 
statusindicator met 4 leds, werking onder 
alle weersomstandigheden en uitstekende 
koeling. Tot 1500 keer oplaadbaar.

5,2 Ah, 1,3kg/2,6 Ah, 0,9 kg 
967091801 (BLi100) 
€ 199 incl. BTW (excl. € 164,46)
967091901 (BLi200) 
€ 259 incl. BTW (excl. € 214,05)

HUSQVARNA BLi20/10 NIEUW
Krachtige batterij voor particulier gebruik. 
Lange bedrijfstijd in een compact 
formaat. Voorzien van efficiënte koeling, 
statusindicator met 3 leds. Tot 400 keer 
oplaadbaar.

4,0 Ah, 1,2 kg/2,0 Ah, 0,8 kg 
967091601 (BLi10) 
€ 119 incl. BTW (excl. € 98,35)
967091701 (BLi20) 
€ 199 incl. BTW (excl. € 164,46)
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HUSQVARNA ACCUTAS

Houdt de accu's warm in de winter en koel in 
de zomer. Absorbeert doeltreffend schokken 
en beschermt tegen zand, vuil en vocht. 
Geschikt voor BLi10 /20 /100 /200.

585371801 
€ 32 incl. BTW (excl. € 26,45)

HUSQVARNA ACCUBOX

Box voor veilig vervoer en opslag van de 
accu's, laders en overige accessoires van 
Husqvarna.

585428701 
€ 62,50 incl. BTW (excl. € 51,65)

HUSQVARNA VI600F OMVORMER

Hiermee kunt u snel laden in het veld door 
12 VDC van een loodzuuraccu om te zetten 
naar 220 VAC voor uw QC500-, QC330- of 
QC80-snelladers.

967628501 
€ 235 incl. BTW (excl. € 194,21)

HUSQVARNA QC80

Standaard oplader met led-statusindicator.

967335631 
€ 50 incl.BTW (excl. € 41,32)

HUSQVARNA QC500 NIEUW

Supersnel opladen, 50% sneller dan de 
QC330 met BLi300, BLi520X en BLi940X. 
Actieve koeling van de accu's, statusindicator 
met 2 leds en een hoog vermogen.

967091501 
€ 169 incl. BTW (excl. € 139,67)

HUSQVARNA QC80F

Veldlader voor het opladen via een 
12V-uitgang in uw auto of truck tijdens het 
vervoer.

967628301 
€ 81 incl. BTW (excl. € 66,94)

HUSQVARNA QC330

Snellader met actieve koeling van de accu's 
en een statusindicator met 2 leds. Geschikt 
voor alle BLi-accu's. 

967091401 
€ 119 incl. BTW (excl. € 98,35) 
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“NATUURLIJK 
ZULLEN WE GELD 
BESPAREN MET 
ACCUAANGEDREVEN 
MATERIEEL” 
Lees het volledige verhaal op  
Husqvarna.be

HUSQVARNA HEUPKUSSEN
Maakt het ruggedragen accudraagstel 
helemaal af, in combinatie met accu-
aangedreven motorzeisen en bladblazers. 
Voor een comfortabeler, meer ontspannen 
werkhouding.

587834001 
€ 34 incl. BTW (excl. € 28,10)

HUSQVARNA KABELOOG VOOR 
BOOMVERZORGER
Biedt een veilige manier om de kettingzaag 
aan een zaagstrop te bevestigen. Voorzien 
van overbelastingssluiting.

578077101 
€ 21,50 incl. BTW (excl. € 17,77)

PLATTE BLAASPIJP VOOR 
BLADBLAZER
Groter bereik. Verschillende blaaspijpen 
verkrijgbaar voor diverse behoeften. Past op 
alle bladblazers.

579797501 
€ 19 incl. BTW (excl. € 15,70)

HUSQVARNA ZAAGSTROP VOOR 
BOOMVERZORGER
Te gebruiken in combinatie met een 
kettingzaaghaak om de kettingzaag aan een 
riem te bevestigen. Elastisch ontwerp. 0,5 m lang 
in ontspannen staat en 1,25 m volledig uitgerekt.

577438001 
€ 26,50 incl. BTW (excl. € 21,90)

HANDGREEP VOOR BLADBLAZER
Hiermee kunt u beide handen gebruiken 
om de bladblazer te bedienen, voor een 
comfortabeler, meer ontspannen werkhouding. 
Kan met of zonder het heupkussen worden 
gebruikt, voor zowel rechts- als linkshandig 
gebruik. Past op alle bladblazers.
501715101 
€ 43 incl. BTW (excl. € 35,54)

HUSQVARNA DRAAGSTEL BALANCE 35B
Verdeelt de belasting optimaal over 
schouders, borst en rug. Brede gepolsterde 
banden en brede rugplaat verminderen de 
belasting op het bovenlichaam. Uitgerust met 
een vlak heupkussen en een schuivende 
verbinding, zodat u de machine met een 
minimum aan inspanning kunt manoeuvreren.

537275705 
€ 50 incl. BTW (excl. € 41,32)
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De bedrijfstijd van een volledig opgeladen accu hangt af van drie factoren: de 
accucapaciteit, de machine die u gebruikt en de klus waaraan u bezig bent. De 
tabel hiernaast toont de geschatte bedrijfstijden voor een groot aantal machines 
en situaties.

De oplaadtijd van de accu hangt af van de accucapaciteit en de lader. In veel 
gevallen is de oplaadtijd korter dan de verwachte bedrijfstijd, wat betekent dat u 
continu kunt doorwerken door één accu op te laden terwijl u een andere gebruikt. 
De tabel hiernaast toont de geschatte oplaadtijd voor verschillende accu’s en 
laders.

INFORMATIE 
OVER DE  
ACCUDUUR
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ACCU 536Li XP® T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/536LiLX 536LiHE3/536LiHD70X/536LiHD60X 536LiBX*/536LiB

TIMMERMANSMODEL SNOEIEN BOSBOUW SNOEIEN MAAIEN SNOEIEN LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR

BLi300 5 u 35 min 2 u 15 min 1 uur 3 u 55 min 2 u 30 min 3 u 30 min 2 u 30 min 1 u 15 min 3 u 45 min 1 u 50 min 1 u 5 min 40 min

BLi200 3 u 5 min 1 u 15 min 35 min 2 u 10 min 1 u 25 min 1 u 55 min 1 u 25 min 40 min 2 u 5 min 1 uur 35 min 20 min

BLi100 1 u 35 min 40 min 15 min 1 u 5 min 40 min 50 min 40 min 20 min 1 u 5 min 30 min 20 min 10 min

BLi20 2 u 25 min 1 uur 25 min 1 u 40 min 1 u 5 min 1 u 30 min 1 u 5 min 30 min 1 u 35 min 50 min 30 min 15 min

BLi10 1 u 10 min 30 min 15 min 50 min 30 min 40 min 30 min 15 min 50 min 25 min 15 min 10 min

BLi940X 15 u 40 min 6 u 20 min 2 u 50 min 11 uur 7 uur 9 u 40 min 7 uur 3 u 30 min 10 u 30 min 5 u 10 min 3 u 10 min 1 u 50 min

BLi520X 8 u 40 min 3 u 30 min 1 u 30 min 6 uur 3 u 50 min 5 u 20 min 3 u 50 min 1 u 50 min 5 u 50 min 2 u 50 min 1 u 40 min 1 uur

ACCU 436Li 436LiB 336LiC 115iL 115iHD45 120i LC 141VLi LC 141Li

TIMMERMANSMODEL SNOEIEN BOSBOUW LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR SNOEIEN

BLi300 6 u 10 min 2 u 30 min 1 u 10 min 1 u 20 min 50 min 1 u 50 min 1 u 5 min — — — 1 uur 1 u 5 min

BLi200 3 u 25 min 1 u 25 min 40 min 45 min 25 min 1 uur 35 min 1 u 15 min 2 u 5 min 45 min 30 min 35 min

BLi100 1 u 45 min 40 min 20 min 25 min 15 min 30 min 20 min 40 min 1 u 5 min — 20 min 25 min

BLi20 2 u 40 min 1 u 5 min 30 min 35 min 20 min 50 min 30 min 1 uur 1 u 35 min 35 min 25 min 30 min

BLi10 1 u 20 min 30 min 15 min 15 min 10 min 25 min 15 min 30 min 50 min — — 20 min

BLi940X 17 u 10 min 7 uur 3 u 20 min 3 u 50 min 2 u 20 min 5 u 10 min 3 u 10 min 5 u 30 min 7 u 30 min 3 uur — —

BLi520X 9 u 30 min 3 u 50 min 1 u 50 min 2 uur 1 u 10 min 2 u 50 min 1 u 40 min 3 uur 4 uur 1 u 30 min — —

De vermelde bedrijfstijden hebben betrekking op de maximale duur en zijn gebaseerd op bedrijfscycli met gebruik van savE™ tijdens algemene werkzaamheden, bestaande uit de feitelijke werkzaamheden, algemeen onderhoud 
en verplaatsing/klimmen.
500-serie - Fulltime gebruik 300/400-serie - Parttime gebruik 100-serie - Incidenteel gebruik *Vereist ruggedragen BLi-accu's.

ACCU / LADER QC500 QC330 QC80 QC80F

LAADNIVEAU LAADNIVEAU LAADNIVEAU LAADNIVEAU

80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100%

BLi10 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 u 10 min 50 min 1 u 10 min

BLi20 25 min 40 min 25 min 40 min 1 u 50 min 2 u 10 min 1 u 50 min 2 u 10 min

BLi100 30 min 50 min 30 min 50 min 1 u 5 min 1 u 25 min 1 u 5 min 1 u 25 min

BLi200 30 min 50 min 30 min 50 min 2 u 25 min 2 u 40 min 2 u 25 min 2 u 40 min

BLi300 35 min 1 uur 55 min 1 u 20 min 4 uur 4 u 20 min 4 uur 4 u 20 min

BLi520X 55 min 1 u 20 min 1 u 30 min 1 u 55 min 6 u 30 min 8 u 30 min 6 u 30 min 8 u 30 min

BLi940X 1 u 25 min 2 u 25 min 2 u 30 min 3 u 25 min 10 u 40 min 11 u 50 min 10 u 40 min 11 u 50 min

OPLAADTIJD
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