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Het Husqvarna gereedschap voor bos, park en tuin is voortgekomen uit een 
unieke relatie tussen mens en machine. De relatie tussen ons bedrijf en de 
mensen die onze apparatuur gebruiken en elke dag de natuur vorm geven. 
Mensen, die een serieus pakket nodig hebben voor serieuze werkzaamheden.
 Als het lastig wordt, zijn de gereedschappen van Husqvarna beter. Als het 
werk zwaar wordt, zijn ze lichter, comfortabeler en eenvoudiger te gebruiken. 
Wanneer u hoog moet reiken, helpen wij u om nog hoger te komen. Het is ons 
werk om u te helpen om uw werkzaamheden sneller, gemakkelijker en  
veiliger dan ooit uit te voeren.
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4 ACCU SERIES

ACCUPRODUCTEN, 
VOLGELADEN MET 
PRESTATIES EN GEMAK
De Husqvarna Accu Series biedt u al het vermogen, prestaties en intuïtieve design 
dat u van Husqvarna verwacht. Met ons assortiment zeer efficiënte handgedragen 
machines, die worden aangedreven door een Li-ion accupakket, krijgt u beduidend 
minder geluid en trillingen, minimaal onderhoud – en helemaal geen directe 
emissie. U kunt de accu bovendien van de ene op de andere machine verplaatsen, 
onze Husqvarna accu’s zijn verwisselbaar tussen alle Husqvarna accuproducten*.
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

ACCU SERIES

Goed voor het milieu.
Geen benzine, geen rook, geen uitlaatgassen – u kunt  
de machine zelfs binnen gebruiken. En geen kosten om 
de benzinetank bij te vullen.

Eén accu voor allemaal.*
Alle handgedragen Husqvarna accu producten gebruiken 
dezelfde duurzame 36 V Li-ion accu, zodat u de accu 
van de ene naar de andere machine kunt verplaatsen. 
Het opladen gaat uitzonderlijk snel, de accu is in een 
lunchpauze klaar om weer gebruikt te worden.

Hoge prestaties.
Onze borstelloze elektrische motoren leveren een hoog 
en consistent koppel ook op lage toeren, voldoende voor 
de meest veeleisende taken. De motoren zijn 
ingekapseld en onderhoudsvrij.

Minimaal opruimen.
De trimmerkop op onze accu trimmers kan in beide 
richtingen draaien. Met deze slimme functie kunt u ervoor 
zorgen dat er geen grasmaaisel op de paden valt en 
hoeft u deze niet op hoeft te ruimen als de klus klaar is. 

Gemakkelijke bediening.
Intuïtief toetsenbord – alle producten uit de Husqvarna 
Accu Series zijn gemakkelijk te starten en te gebruiken 
met intuïtieve drukknoppen en leds die de status naar  
de gebruiker communiceren.

Storen niet.
Weinig geluid – de stille motor zorgt voor een 
comfortabele werkomgeving en vrijwel geen overlast 
voor de omgeving.

Maximale bedrijfstijd.
De handgedragen accu producten van Husqvarna 
hebben savE™, een accuspaarstand die u kiest wanneer 
u uw bedrijfstijd wilt maximaliseren.

* Accu kettingzagen altijd in combinatie met BLi150 of hoger.
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BLADBLAZERS

Paden en bestrating schoonblazen zonder gehoorbescherming.Husqvarna  
accu blazers zijn de stilste die op de markt verkrijg baar zijn. Krachtige en goed 
gebalanceerde producten voor het efficiënt opruimen van blad, rommel en vuil, 
zelfs in gebieden waar eisen aan geluid en milieu worden gesteld. Ze zijn ideaal 
voor gebruik binnen én buiten – in stadions, speeltuinen, garages en stallen.

GAZONMAAIERS

Grasmaaien zonder snoeren of benzine.
De Husqvarna accu gazonmaaier is een stille en handige opvang 
maaier voor middelgrote gazons. In de accu-aangedreven maaier 
range vind u ook onze ingenieuze Husqvarna Automower® 
robotmaaier en één van ’s werelds meest rustige zitmaaier,  
Husqvarna Accu Rider.

ACCU SERIES

HUSQVARNA ACCU SERIES  
– STIL EN KRACHTIG

Husqvarna ruggedragen accu’s zijn ontworpen 
om bij de meest comfortabele op de markt te 
horen. De capaciteit is tot 10 keer hoger dan een 
geïntegreerde accu, zodat u meer werkuren 
tussen de oplaadbeurten krijgt.

Husqvarna Li-ion accu’s zijn ontworpen om maximaal vermogen te leveren tot  
ze helemaal leeg zijn. Ze kunnen tegen ruwe hantering en heavy duty gebruik 
tot 1500 laadcycli. Het koelsysteem en de ingebouwde elektronica beschermen 
de accu tegen overladen, helemaal ontladen en te hoge bedrijfstemperaturen. 
De accu kan ook ten alle tijde op de oplader gezet en er weer afgehaald worden.

De Husqvarna Accu Series heeft tevens een reeks opladers; snelladers, 
standaard oplader, autolader en een 12 V omvormer om te gebruiken met 
standaard loodzuur accu’s. U kunt de oplader kiezen die het beste past  
bij uw manier van werken en de gewenste oplaadtijd.
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KETTINGZAGEN

Snoeien en hout zagen zonder uitlaatgassen. De Husqvarna accu 
kettingzagen zijn krachtige en geluidloze producten die verkrijgbaar 
zijn in uitvoeringen voor professionele boomverzorging en 
hoveniers én voor timmerwerk en hout zagen in en om het huis. 
Door de krachtige borstelloze motoren, hoge kettingsnelheid  
en gemakkelijke hantering zijn dit uitstekende alternatieven  
voor benzine kettingzagen. 

ACCU SERIES

HEGGENSCHAREN

De heg snoeien zonder de buren te storen.
Husqvarna accu heggenscharen zijn stille, lichtgewicht producten met een 
prestatieniveau dat gelijk is aan heggenscharen op benzine. Verkrijgbaar in 

uitvoeringen voor professioneel én particulier gebruik. De krachtige motoren, 
lange knipbalken met hoge messnelheid en draaiende achterhand-

grepen op de professionele modellen zorgen voor de beste 
werkhouding en werkresultaten.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

Gras trimmen en maaien zonder operationele kosten.
De Husqvarna accu trimmers en motorzeisen zijn krachtige, lichte en 
goed gebalanceerde producten die verkrijgbaar zijn in uitvoeringen 
voor professioneel en particulier gebruik. Ze hebben borstelloze 
motoren met voldoende koppel voor een grasmes en trimmerkop,  
en handgrepen die zijn ontworpen voor de beste werkhouding.  
U kunt zelfs de rotatierichting van het trimmerdraad wijzigen  
om te voorkomen dat er gras op de paden valt!

STOKSNOEIZAGEN

Uitdunnen en boomonderhoud zonder al te veel moeite.
Husqvarna accu stoksnoeizagen zijn krachtige, lichtgewicht en  
goed gebalanceerde producten voor professioneel gebruik, met een 
prestatieniveau dat gelijk is aan stoksnoeizagen op benzine. Met de 
telescopische stoksnoeizaag heeft u een ongekend bereik, terwijl  
de korte snoeizaag met lushandgreep ook kan worden gebruikt voor 
boomonderhoud en het snoeien van fruitbomen. De korte snoeizaag, 
536LiPX, is een ware innovatie op de markt. Het is een onvervalste 
boomzaag dankzij de verstelbare richting van het zaagblad.

Nieuw dit jaar is de accustok-
heggenschaar met 3,5 m bereik.  
De hoek van de knipbalk kan op 

afstand worden aangepast .

NIEUW
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HUSQVARNA 536LiPX
Professionele zaag voor uitdunnen en snoeien. 
Fantastische prestaties en balans, zeer lage 
bedrijfskosten. Li-ion accu.

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

967 34 10-12 € 499

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiBX
Deze krachtige ruggedragen bladblazer heeft 
een uitstekende balans en is de lichtste die in zijn 
klasse verkrijgbaar is, voor een hoog comfort 
tijdens lange werkdagen. Uitzonderlijk stil, dankzij 
het ventilatordesign en een Li-ion accu. Inclusief 
heupkussen.

79 dB(A) 12,2 m³/min, 58 m /s, 2,8 kg (2,5 kg 
excl. kabel). Cruise control, boost mode en savE™ 
voor maximale bedrijfstijd.

967 25 26-02 € 539

Excl. backpack accu

HUSQVARNA 536LiB
Deze lichte, krachtige bladblazer is goed 
gebalanceerd, voor een hoog comfort tijdens 
lange werkdagen. Stil, dankzij het ventilator-
design en een Li-ion accu. Inclusief enkel harnas.

82 dB(A) 11,6 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg excl. accu. 
Cruise control, boost mode en savE™ voor 
maximale bedrijfstijd.

967 62 83-01 € 435

Excl. accu en oplader

NIEUW

HUSQVARNA T536Li XP®
Een kettingzaag met hoge prestaties zonder 
directe emissie of trillingen, geoptimaliseerd voor 
boomverzorgers. Zeer eenvoudig te gebruiken, 
met hoge kettingsnelheid.

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

12", 966 72 92-12 € 479

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiPT5
Een stevige stoksnoeizaag met telescopische 
steel voor maximaal bereik. Licht en met hoge 
prestaties zonder directe emissie of trillingen.

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

967 34 13-10 € 599

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiHD70X
Zeer stille, maar zeer efficiënte accu-heggen-
schaar met uitstekende ergonomie. 70 cm 
dubbele knipbalk en gemakkelijk draaiende 
achterhandgreep. Geen directe emissie, stil  
en weinig trillingen voor de best mogelijke 
arbeidsomstandigheden.

3,9 kg excl. accu, 4000 knipbeweg./min, knipbalk 
70 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd en 
draaiende achterhandgreep.

966 72 95-02 € 469

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiHD60X
Zeer stille, maar zeer efficiënte accu-heggen-
schaar met uitstekende ergonomie. 60 cm 
dubbele knipbalk en gemakkelijk draaiende 
achterhandgreep. Geen directe emissie, stil  
en weinig trillingen voor de best mogelijke 
arbeidsomstandigheden.

3,8 kg excl. accu, 4000 knipbew./min, knipbalk 
60 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd en 
draaiende achterhandgreep.

966 72 94-02 € 429

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiHE3
Zeer efficiënte stokheggenschaar met een bereik 
van 3,5 m. De hoek van de knipbalk wordt op 
afstand aangepast en de heggenschaar heeft  
de spaarstand savE™. Geen directe emissie, stil 
en weinig trillingen voor de best mogelijke 
arbeidsomstandigheden.

4,1 kg excl. accu, 4000 knipbew./min, knipbalk 
55 cm. Transportstand en savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

967 34 15-11 € 479

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiP4
Robuuste stoksnoeizaag voor efficiënt en produc-
tief boomonderhoud. Licht en goed gebalanceerd, 
met hoge kettingsnelheid.

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

967 34 11-10 € 499

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiRX
Hoogpresterende motorzeis met fantastische 
ergonomie en trimmerkop met 2-wegrotatie. 
Inclusief grasmes voor terreinen met ruiger gras.

3,8 kg excl. accu, 40 cm maaidiameter. savE™ voor 
maximale bedrijfstijd T25B trimmerkop, grasmes 
met 3 tanden en Balance 35 B harnas.

967 32 67-11 € 429

Excl. accu en oplader

FULLTIME GEBRUIK
Fantastisch nieuws voor professio-
nals die machines zoals deze op 
fulltime basis gebruiken. U krijgt 
het vermogen van een sterke 
benzinemotor, maar zonder de 
emissie en de trillingen. Omdat  
de accu’s onderling verwisselbaar 
zijn, kunt u altijd een opgeladen 
accu plaatsen. Het Husqvarna 
design concentreert zich op het 
vergroten van uw efficiency.

HUSQVARNA 536Li XP®
Efficiënte kettingzaag met achterhandgreep, 
perfect voor aannemers, timmermannen en 
andere professionals. Een zaag met hoge 
prestaties zonder directe emissie of trillingen.

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

14", 966 72 91-14 € 479

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiLX
Hoogpresterende trimmer met loop-stuur en 
trimmerkop met 2-wegrotatie. Grasmes als 
accessoire verkrijgbaar.

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

967 32 68-11 € 379

Excl. accu en oplader
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HUSQVARNA 120i
Lichte, handige zaag met Li-ion accu. Gereed-
schapsloos, gemakkelijk te starten en met 
 intuïtieve toetsenbediening.

Zaagbladlengte 30 cm, 3,0 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 11,5 m /s. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

967 09 82-01, excl. lader en accu € 279

967 09 82-02, incl. QC80 en BLi20 € 469

HUSQVARNA 436LiB
Lichtgewicht bladblazer met cruise control, direct 
start en boost power mode. Gemakkelijk te 
gebruiken en stil dank zij Li-ion-technologie.

81 dB(A) 10,8 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg excl. accu. 
Cruise control, boost mode en savE™ voor 
maximale bedrijfstijd.

967 25 24-02 € 335

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 336LiC
Perfect gebalanceerde trimmer voor veeleisende 
gebruikers. Hoge prestaties maar stil, dankzij de 
Li-ion technologie. Loop-stuur en gebogen steel.

3,0 kg excl. accu, 33 cm maaidiameter. Verstelbaar 
stuur en savE™ voor maximale bedrijfstijd. 

967 60 81-11 € 265

Excl. accu en oplader

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

3,2 kg excl. accu, 3000 knipbew./min, knipbalk 
45 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd. 

967 09 83-01, excl. lader en accu € 199

967 09 83-02, incl. QC80 en BLi10 € 339

HUSQVARNA RIDER ACCU 
Onze eerste zitmaaier die op een accu loopt. Geen emissie en weinig geluid  
voor minder impact op de buren. Tot 90 minuten bedrijfstijd.

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

967 18 70-01 € 4.569

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

30 min bedrijfstijd, afhankelijk van gazon condities, 
opvangen/achteruitworp. Maaibreedte 41 cm, 
maaihoogte 25 –70 mm. Duw.

967 62 84-01 € 479

Excl. accu en oplader

NIEUW

NIEUW NIEUW NIEUW

HUSQVARNA 436Li
Voor timmermannen, beheerders, hoveniers en 
andere veeleisende gebruikers. Gereedschapsloos, 
licht en zeer eenvoudig te gebruiken, met een 
Li-ion accu.

Zaagbladlengte 25 –30 cm, 2,7 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 15 m /s. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

966 72 90-12 € 429

Excl. accu en oplader

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

3,5 kg excl. accu, 33 cm maaidiameter. 
Telescopische steel, verstelbaar stuur en savE™ 
voor maximale bedrijfstijd, 

967 09 88-01, excl. lader en accu € 229

967 09 88-02, incl. QC80 en BLi10 € 369

HUSQVARNA LC 141VLi
Een zelfrijdende maaier met variabele snelheid, 
voor particulier gebruik. Met accu – geen gedoe 
met vloeibare brandstoffen of kabels. Fantastische 
manoeuvreerbaarheid dankzij het compacte 
maaidek.

25 min. bedrijfstijd, afhankelijk van gazoncondities, 
opvangen/achteruitworp. Maaibreedte 41 cm, 
maaihoogte 25 –70 mm. Zelfrijdend, variabele 
snelheid. 

967 09 92-01 € 529

Excl. accu en oplader

PARTTIME GEBRUIK
De huidige accu-aangedreven 
motoren van Husqvarna presteren 
als sterke benzinemotoren, maar 
dan zonder de uitlaatgassen en 
met minder trillingen. Omdat de 
accu’s onderling verwisselbaar 
zijn, kunt u altijd een opgeladen 
accu plaatsen. Ideaal voor 
hoveniers die een machine nodig 
hebben om gemiddeld tot veel-
vuldig te gebruiken. Husqvarna 
machines zijn ontworpen met de 
focus op ergonomie en prestaties.

SPORADISCH GEBRUIK
Een sterke reeks Husqvarna 
producten met accu, ontworpen 
voor gebruik thuis. Stil, handig  
en eenvoudig te gebruiken, maar 
toch verbazingwekkend krachtig. 
Geheel zonder startkoorden, 
rokerige uitlaten en onderhouds-
behoeften. Lange bedrijfstijd en 
een ontwerp dat prioriteit geeft 
aan de bruikbaarheid.
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536Li XP®/436Li 120i T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/536LiLX 336LiC 115iL 536LiHE3/536LiHD70X/536LiHD60X 115iHD45 536LiBX*/536LiB/436LiB LC 141VLi /  
LC 141Li

TIMMERWERK SNOEIEN HOUT ZAGEN SNOEIEN UITDUNNEN SNOEIEN LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR

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

BLi200 3 u 5 min 1 u 15 min 35 min 45 min 2 u 10 min 1 u 25 min 1 u 55 min 1 u 25 min 40 min 1 u 35 min 1 u 15 min 2 u 5 min 1 u 2 u 5 min 35 min 20 min 30 min / 35 min

BLi100 1 u 35 min 40 min 15 min — 1 u 5 min 40 min 50 min 40 min 20 min 30 min 20 min 40 min 1 u 5 min 30 min 1 u 5 min 20 min 10 min 20 min / 25 min

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

BLi10 1 u 10 min 30 min 15 min — 50 min 30 min 40 min 30 min 15 min 25 min 15 min 30 min 50 min 25 min 50 min 15 min 10 min — / 20 min

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

BLi520X 8 u 40 min 3 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 6 u 3 u 50 min 5 u 20 min 3 u 50 min 1 u 50 min 2 u 50 min 1 u 40 min 3 u 5 u 50 min 2 u 50 min 4 u 1 u 40 min 1 u —

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd bij gebruik van savE, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen / klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden. 
* Vereist BLi rug gedragen accu’s.

BEDRIJFSTIJD OP ÉÉN LADING

HOE LANG GAAT DE ACCU MEE?
De werktijd die beschikbaar is met een volledig opgeladen accu is afhankelijk van drie variabelen: de capaciteit 
van de accu, op welke machine de accu gebruikt wordt en of u lichte of zware zaag-/ maaiwerkzaamheden.  
De tabel geeft een inschatting van de werktijd die u kunt verwachten van uw Husqvarna accu-apparatuur bij 
verschillende werkomstandigheden.
 De oplaadtijd voor een compleet leeggelopen accu is afhankelijk van de capaciteit van de accu en de 
oplader die u gebruikt. In veel gevallen zal de oplaadtijd korter zijn dan de werktijd. Dit betekent dat u, wanneer 
u twee accu’s heeft, continu kunt werken. De ene accu werkt terwijl de andere accu oplaadt. 

ACCU SERIES
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536Li XP®/436Li 120i T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/536LiLX 336LiC 115iL 536LiHE3/536LiHD70X/536LiHD60X 115iHD45 536LiBX*/536LiB/436LiB LC 141VLi /  
LC 141Li

TIMMERWERK SNOEIEN HOUT ZAGEN SNOEIEN UITDUNNEN SNOEIEN LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR

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

BLi200 3 u 5 min 1 u 15 min 35 min 45 min 2 u 10 min 1 u 25 min 1 u 55 min 1 u 25 min 40 min 1 u 35 min 1 u 15 min 2 u 5 min 1 u 2 u 5 min 35 min 20 min 30 min / 35 min

BLi100 1 u 35 min 40 min 15 min — 1 u 5 min 40 min 50 min 40 min 20 min 30 min 20 min 40 min 1 u 5 min 30 min 1 u 5 min 20 min 10 min 20 min / 25 min

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

BLi10 1 u 10 min 30 min 15 min — 50 min 30 min 40 min 30 min 15 min 25 min 15 min 30 min 50 min 25 min 50 min 15 min 10 min — / 20 min

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

BLi520X 8 u 40 min 3 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 6 u 3 u 50 min 5 u 20 min 3 u 50 min 1 u 50 min 2 u 50 min 1 u 40 min 3 u 5 u 50 min 2 u 50 min 4 u 1 u 40 min 1 u —

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd bij gebruik van savE, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen / klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden. 
* Vereist BLi rug gedragen accu’s.

ACCU SERIES
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HUSQVARNA QC80F
80 W. Veldlader voor het opladen via een  
12 V uitgang in auto/truck tijdens transport.

967 62 83-01 € 81

NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW

HUSQVARNA BLi300
Voor professioneel gebruik. Geïntegreerde accu 
met een opmerkelijk vermogen en accuduur. 
Biedt een uitstekende accuduur en een markt-
leidende capaciteit/gewichtsratio. Met 4-led 
laadindicator, all-weather werking en uitstekende 
koeling. Tot 1500 keer oplaadbaar.

967 07 19-01 € 349

HUSQVARNA QC500
Supersnelle oplader, 50 % sneller dan QC330 met 
BLi300, BLi520X en BLi940X. Geoptimaliseerd 
voor de BLi300 accu. Actieve koeling van de accu’s, 
statusindicator met 2 leds en hoog vermogen.

967 09 15-01 € 169

HUSQVARNA BLi940X
Backpack-accu met langdurig vermogen en 
prestaties van topklasse, zodat u kunt werken 
met minder onderbrekingen en grotere efficiëntie. 
Goed comfort dankzij brede, gevoerde schouder-
banden en heupgordel.

966 77 60-01 € 1.345

HUSQVARNA QC80
Standaard lader met een led-statusindicator.

967 33 56-31 € 50

HUSQVARNA BLi200/100
Voor professioneel gebruik. Lange accuduur  
in een klein pakket. Met 4-led laadindicator, 
all-weather werking en uitstekende koeling.  
Tot 1500 keer oplaadbaar.

BLi200, 967 09 19-01 € 259

BLi100, 967 09 18-01 € 199

HUSQVARNA QC330
Snellader met actieve koeling van de accu’s  
en statusindicator met 2 leds.

967 09 14-01 € 119

HUSQVARNA BLi520X
Backpack-accu met een grote capaciteit en 
goede prestaties, zodat u kunt werken met 
minder onderbrekingen en grotere efficiëntie. 
Veel verstelmogelijkheden en brede, gevoerde 
schouderbanden en heupgordel.

966 77 59-01 € 915

HUSQVARNA BLi20/10
Krachtige accu voor particulier gebruik. Lange 
accuduur in een klein pakket. Met efficiënte 
koeling, laadindicator met 3 leds. Tot 400 keer 
oplaadbaar.

BLi20, 967 09 17-01 € 199

BLi10, 967 09 16-01 € 119

Li-ION BACKPACK ACCU’S

ACCU’S

ACCULADERS



3

5

7

8

4

6

1

2

9

13

1. HUSQVARNA ACCU BOX
Een box voor veilig vervoer en opslag van 
Husqvarna accu’s, opladers en andere accessoires.

585 42 87-01, klein € 62,50

585 42 88-01, groot € 94

2. HUSQVARNA ACCU TAS
Houdt accu’s zelfs in de winter warm en koud in 
de zomer. Absorbeert zeer doeltreffend schokken 
en beschermt tegen vuil, viezigheid en vocht.  
Voor BLi10 /20 /100 /200.

585 37 18-01 € 32

3. HUSQVARNA VI600F SPANNINGSOMZETTER
Hiermee kunt u snel laden in het veld, door  
12 V DC van een loodzuur-accu om te zetten 
naar 220 V AC voor uw QC500-, QC330- of 
QC80-snelladers.

967 62 85-01 € 235

4. HUSQVARNA HARNAS 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 met een schuivende verbinding 
zodat u de machine met een minimum aan 
inspanningen kan manoeuvreren.

537 27 57-05 € 50

5. HUSQVARNA HEUPKUSSEN
Maakt het ruggedragen accu-harnas helemaal  
af, in combinatie met accu motorzeisen en accu 
bladblazers. Voor een meer comfortabele en 
ontspannen werkhouding.

587 83 40-01 € 34

6. HUSQVARNA ARBORIST ZAAGSTROP
Te gebruiken in combinatie met een ketting-
zaaghaak om de kettingzaag aan een riem vast 
te maken. Elastisch ontwerp. 0,5 m lang in 
ontspannen staat en 1,25 m volledig uitgerekt.

577 43 80-01 € 22

7. HUSQVARNA ARBORIST OOG
Biedt een veilige manier om de kettingzaag  
aan een zaagstrop te bevestigen. Met een 
overbelastingssluiting.

578 07 71-01 € 27

8. PLATTE BLAASMOND VOOR BLADBLAZER
Groter bereik. De massieve metalen voorkant 
maakt het mogelijk over de grond te schrapen  
om natte bladeren of vuil op te tillen. Past op  
alle bladblazers.

579 79 75-01 € 19

9. STUUR VOOR BLADBLAZER
Hiermee kunt u beide handen gebruiken om  
de bladblazers te bedienen, voor een meer 
comfortabele en ontspannen werkhouding.  
Kan met of zonder het heupkussen worden 
gebruikt. Past op alle bladblazers.

501 71 51-01 € 43

ACCU SERIES

ACCESSOIRES

ACCU’S BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100 BLi20 BLi10

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion

Accu voltage, V 36 36 36 36 36 36 36

Capaciteit, Ah 26,1 14,4 9,4 5,2 2,6 4,0 2,0

Energie, Wh 940 520 335 180 90 144 72

Gewicht, geïntegreerd, kg — — 1,8 1,3 0,9 1,2 0,8

Gewicht, backpack excl. harnas, kg 6,5 5,7 — — — — —

Gewicht, backpack incl. harnas, kg 7,9 7,1 — — — — —

Soort laadindicatie 5 leds 5 leds 4 leds 4 leds 4 leds 3 leds 3 leds

Laadcycli (tot) 1500 1500 1500 1500 1500 400 400

LADERS QC500 QC330 QC80 QC80F

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht, kg 1,4 1,4 0,6 0,6

Laadvermogen, W 500 330 80 80

Voltage, V 100 -240 100 -240 100 -240 12

— = Niet verkrijgbaar

Productgids.



14 KETTINGZAGEN

We luisteren en we leren, dat is de manier waarop we ons assortiment kettingzagen 
creëren, gebaseerd op werkelijke behoeften. Onze ontwikkelingswerkzaamheden 
houden in feite nooit op en dat geldt ook voor onze samenwerking met professionele 
boomverzorgers, die met onze machines werken. Elk model geeft u het vermogen, 
de prestaties en het uitmuntende ontwerp, dat u van Husqvarna verwacht.

U HOEFT GEEN KETTINGZAAG-
PROFESSIONAL TE ZIJN OM 
EFFICIËNT EN VEILIG TE WERKEN
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

Minder vaak filter reinigen.
Air injection™ – een centrifugaal luchtreinigingssysteem 
voor minder slijtage en langere werktijd tussen het 
reinigen van het filter. U zult in staat zijn langer achter 
elkaar te werken zonder het filter te hoeven schoonmaken.

Betrouwbare constructie.
Voor ons is efficiënt werken met een kettingzaag niet 
synoniem aan vermogen. Een duurzame constructie 
naast een goede veiligheid is net zo belangrijk wanneer 
wij onze zagen ontwerpen, om u én uw machine  
in goede conditie te houden.

Optimale prestaties.
AutoTune™ stelt de motor automatisch optimaal af  
zodat u ongeacht de omstandigheden altijd maximale 
prestaties krijgt. Dit gebasseerd op temperatuur, 
brandstofsoort, hoogte enz.

Altijd efficiënt.
Een op de gebruiker gericht ontwerp ontlast niet alleen 
uw lichaam. Het stelt u ook in staat om alert en efficiënt te 
blijven. Daarom hebben onze zagen zo veel oplossingen 
die uw werk gemakkelijk én productief maken.

Hoge zaagsnelheid.
De efficiëntie elektrische accumotor is ontwikkeld door 
Husqvarna om een hoge kettingsnelheid en de best 
mogelijke zaagprestaties te leveren.

Makkelijk starten en opspannen ketting.
De accu kettingzaag wordt bediend met intuïtieve 
toetsen, waardoor starten en stoppen uitzonderlijk 
makkelijk is. Gewoon op een knop drukken. Een aan  
de zijkant gemonteerde kettingspanner maakt het 
instellen van de kettingspanning snel en makkelijk.

Pure kracht.
Onze gepatenteerde X-Torq® motortechnologie gebruikt 
pure lucht in plaats van een lucht-brandstofmengsel om 
de uitlaatgassen te reinigen. Dit leidt tot een verbeterde 
brandstofefficiëntie en minder uitlaatgassen in vergelij-
king met conventionele twee-takt-motoren.
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Accu kettingzagen met hoge prestaties, 
ontworpen voor professionele gebruikers 

die een lichtgewicht en gebalanceerde 
kettingzaag willen met lage bedrijfskosten

U KRIJGT DE POWER VOOR  
BETERE PRESTATIES

Gebogen handgreep 
met soft grip

RevBoost™ is een functie 
die de kettingsnelheid 

vergroot voor de beste 
snoeiprestaties

Een stevig gebouwd magnesium 
carter is bestand tegen hoge toeren 
en zwaar professioneel gebruik, dit 
zorgt voor een lange levensduur

Een gesmede 
driedelige krukas 

betekent maximale 
duurzaamheid voor 

de zwaarste 
toepassingen

Een aan de zijkant gemonteerde 
kettingspanner maakt het instellen 
van de kettingspanning snel en 
gemakkelijk

Beschermende kleding die u 
werk niet alleen veiliger maakt.

Ons uitgebreide assortiment beschermende kleding, met de 
laatste innovaties op het gebied van ontwerp en materialen, 
bieden u het beschermingsniveau en het comfort  
dat u nodig heeft om uw werk te doen. 
Niet alleen op een veiligere manier,  
maar ook simpeler en, vooral efficiënter.  
Lees meer op bladzijde 88.

Zaagbladen en 
kettingen voor een 
efficiëntere zaagsnede.

Door materialen van hoge kwaliteit te combineren met onze product-
ontwikkeling, die is gebaseerd op de eisen van bosbouwprofessionals, 
kunnen we zaagblad- en kettingcombinaties aanbieden die zorgen 
voor maximale efficiëntie met uw Husqvarna kettingzagen. Op onze 
website kunt u lezen hoe u het optimale zaagblad en ketting kiest.

Er is nog een derde manier om de kettingrem te activeren. 
Met deze veiligheidsfunctie op geselecteerde Husqvarna 
kettingzagen kunt u de ketting met uw rechterpols stoppen.

Smart Start® – de motor en starter zijn 
ontwikkeld om de machine snel en met 
weinig inspanning te kunnen starten.

Low Vib® – effectieve antitrilling-dempers 
absorberen trillingen en verminderen zo het 
effect op de armen en handen van de gebruiker. 
Op de lange termijn kan dit bijdragen tot een 
langer, gezonder arbeidsleven.
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Slimmer en  
efficiënter werken. 

Het kan moeilijk zijn om de juiste kettingzaag te kiezen 
en het kost tijd om te leren de zaag correct te gebrui-
ken. Wij zijn er om u te begeleiden en u bruikbare infor-
matie te geven zodat uw bediening veiliger, makkelijker 
en efficiënter wordt. Op www.husqvarna.be vindt  
u heel veel informatie én uw dichtstbijzijnde dealer.  
Wij zijn er om u te helpen.

ALL-ROUND KETTINGZAGEN

Zaag een boom in no time om en maak er haardhout van.
Onze allround kettingzagen maken hun naam echt waar. Het zijn echt krachtige  
en veelzijdige zagen voor wie bijvoorbeeld eens een kleine boom wil omzagen  
voor haardhout. Alle machines zijn stevig gebouwd, comfortabel en gemakkelijk  
te gebruiken en leveren altijd een uitstekende zaagprestaties.

SNOEIZAGEN

Zagen die u hoog in een boom waardeert.
Onze boomverzorgingszagen zijn allemaal slanke, lichte, handige  
en – vooral ook – krachtige machines. Daarnaast stellen functies 
zoals Low Vib en Air Injection™ u in staat om non-stop door te werken 
met de hoogste prestaties, zelfs als u geconfronteerd wordt met 
uitdagende werkzaamheden in echt moeilijke omstandigheden.

STOKSNOEIZAGEN

Goed-gebalanceerde machines  
voor de lastigste taken.
Het snoeien van een dichte boomkroon kan u dwingen tot een 
onnatuurlijke werkhouding, die schadelijk voor uw gezondheid kan 
zijn. Onze stoksnoeizagen zijn ontworpen om u te helpen makkelijk  
te werken en bieden u in elke situatie een high-end resultaat. De 
zagen zijn licht, goed gebalanceerd en hebben aan de achterkant 
gemonteerde motoren, die u een snelle acceleratie geven.

PROFESSIONELE KETTINGZAGEN

Echt grote bomen of efficiënt snoeien?
Onze professionele kettingzagen zijn ontworpen om u te helpen om het meeste uit uw werktijd te 
halen – zelfs onder zware omstandigheden. Alle zagen zijn gemaakt van zorgvuldig geselecteerde 
eersteklas componenten, waardoor ze uitzonderlijk lang meegaan. Het gebruikersgerichte ontwerp 
minimaliseert vermoeidheid, zodat u nog langer productief kunt zijn. Sommige modellen zijn de 
perfecte keuze voor het omzagen van grote bomen, terwijl andere geschikter zijn om een boom 
van normale afmetingen neer te halen of voor zeer flexibel snoeiwerk. Welke machine u ook kiest, 
u krijgt een hoogpresterende zaag met een indrukwekkend vermogen en snelle acceleratie.
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HUSQVARNA 536Li XP®
Efficiënte kettingzaag met achterhandgreep, 
perfect voor aannemers, timmermannen en 
andere professionals. Een zaag met hoge 
prestaties zonder directe emissie of trillingen.

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

14", 966 72 91-14 € 479

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiPX
Professionele zaag voor uitdunnen en snoeien. 
Fantastische prestaties en balans, zeer lage 
bedrijfskosten. Li-ion accu.

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

967 34 10-12 € 499

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA T536Li XP®
Een kettingzaag met hoge prestaties zonder 
directe emissie of trillingen, geoptimaliseerd voor 
boomverzorgers. Zeer eenvoudig te gebruiken, 
met hoge kettingsnelheid.

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

12", 966 72 92-12 € 479

Excl. accu en oplader

KETTINGZAGEN

HUSQVARNA 3120 XP®
Onze grootste zaag en één van de meest 
krachtige ter wereld – maar wel makkelijk te 
starten en te gebruiken. Voor professioneel 
bomen omzagen.

118,8 cm³, 6,2 kW, zaagbladlengte 60–105 cm, 
10,4 kg. Low Vib.

965 96 04-36 € 1.689

HUSQVARNA 576 XP®
Een professionele zaag om grote bomen te vellen 
en te zagen. Een hoog koppel over een breed 
toerenbereik. De XP® G-versie heeft verwarmde 
handgrepen.

73,5 cm³, 4,2 kW, zaagbladlengte 38–70 cm,  
6,6 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

576 XP® AutoTune™, 20", 966 87 38-20 € 1.325

576 XP® G AutoTune™, 966 87 42-20 €1.389

HUSQVARNA 372 XP®
Een echt professionele zaag in het bovenste 
middensegment, voor zeer veeleisende werk-
zaamheden. De XP® G-versie heeft verwarmde 
handgrepen.

70,7 cm³, 4,1 kW, zaagbladlengte 40–70 cm,  
6,4 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

372 XP®, 965 96 81-20 € 1.269

372 XP® G, 965 96 85-20 € 1.319

HUSQVARNA 562 XP®
Voor professionele bosbouwmedewerkers en 
boomverzorgers en vakkundige particulieren. 
Geschikt voor een langer zaagblad. De XP® G 
-versie heeft verwarmde handgrepen.

59,8 cm³, 3,5 kW, zaagbladlengte 38–70 cm,  
6,0 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq en Low Vib.

562 XP®, 966 56 99-18 € 1.149

562 XP® G, 966 57 01-18 € 1.199

HUSQVARNA 560 XP®
Voor professionele gebruikers en vakkundige 
particulieren die op zoek zijn naar een efficiënte, 
handige bediening. De XP® G-versie heeft 
verwarmde handgrepen.

59,8 cm³, 3,5 kW, zaagbladlengte 33–60 cm,  
5,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq en Low Vib.

560 XP®, 18", 966 00 91-18 € 1.139

560 XP® G, 18", 966 00 90-18 € 1.195

HUSQVARNA 365
Super veelzijdige professionele zaag voor  
de zwaarste omstandigheden. Met de X-Torq 
bespaart u brandstof en verlaagt u de emissie 
aanzienlijk.

70,7 cm³, 3,6 kW, zaagbladlengte 40–70 cm,  
6,4 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

20", 966 42 83-20 € 849

HUSQVARNA 543 XP®
Voor boomverzorgingsprofessionals en vakkundige 
particulieren. Een laag gewicht en hoge kettings-
nelheid voor efficiënt takken wegsnoeien.  
De XP® G-versie heeft verwarmde handgrepen.

43,1 cm³, 2,2 kW, zaagbladlengte 33–45 cm,  
4,5 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

543 XP®, 966 77 61-33 € 829

543 XP® G, 966 77 62-33 € 885

HUSQVARNA 550 XP®
Diverse innovatieve functies – perfect voor 
boomverzorgingsprofessionals en vakkundige 
particulieren. De XP® G-versie heeft verwarmde 
handgrepen.

50,1 cm³, 2,8 kW, zaagbladlengte 33–50 cm,  
4,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, 
X-Torq en Low Vib.

550 XP®, 966 64 81 15 € 925

550 XP® G, 966 64 83-15 € 975

550 XP® G TrioBrake™, 966 64 89-15 € 1.025

HUSQVARNA 555
Voor aannemers en landeigenaren die een 
krachtige, zuinige zaag nodig hebben met minder 
uitstoot en een langer zaagblad.

59,8 cm³, 3,1 kW, zaagbladlengte 33–60 cm,  
5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq en 
Low Vib.

18", 966 01 09-18 € 925

HUSQVARNA 545
Voor hoveniers en landeigenaren die voor zware 
klussen staan. Krachtig, zuinig en een lage 
uitstoot. Baanbrekend ontwerp.

50,1 cm³, 2,5 kW, zaagbladlengte 33–50 cm,  
4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq en 
Low Vib.

18", 966 64 85-38 € 799

HUSQVARNA T540 XP®
Kettingzaag die prestaties en balans combineert 
voor boomverzorgers en andere professionals.

37,7 cm³, 1,8 kW, zaagbladlengte 30–40 cm,  
3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq en 
Low Vib.

967 28 75-12 € 815

HUSQVARNA 395 XP®
Ideaal voor het zagen van hardhout en andere 
zware boswerkzaamheden op professioneel 
niveau waarvoor een lang zaagblad nodig is. 
Stevige, hogetoeren-motor.

94 cm³, 4,9 kW, zaagbladlengte 45–90 cm,  
7,9 kg. Air Injection™ en Low Vib.

18", 965 90 21-48 € 1.489

HUSQVARNA 390 XP®
Een professionele zaag met een zeer krachtige 
motor. Lage trillingen en een stevig ontwerp.  
De XP® G-versie heeft verwarmde handgrepen.

88 cm³, 4,8 kW, zaagbladlengte 45–70 cm,  
7,1 kg. Air Injection™ en Low Vib.

390 XP®, 965 06 06-20 € 1.389

390 XP® G, 965 06 14-20 € 1.455

HUSQVARNA 525P5S
Stevige, goed gebalanceerde en licht stok-
snoeizaag met extra groot bereik, goed voor 
lange werkdagen. De afneembare steel 
vereenvoudigt het transport.

25,4 cm³, 1,0 kW, zaagbladlengte 25–30 cm, 
lengte 350 cm, 6,4 kg. Deelbare steel.

967 32 95-01 € 815

HUSQVARNA 525PT5S
Stevige, goed gebalanceerde en lichte stok-
snoeizaag met telescopische steel voor een 
groot, flexibel bereik.

25,4 cm³, 1,0 kW, zaagbladlengte 25–30 cm, 
lengte 397 cm, 7,0 kg. Telescopische steel.

967 32 96-01 € 865

HUSQVARNA T435
Boomonderhoudszaag om bomen te snoeien.  
Een fantastische balans in combinatie met 
vermogen en een laag gewicht.

35,2 cm³, 1,5 kW, zaagbladlengte 30–35 cm,  
3,4 kg. X-Torq en Low Vib.

966 99 72-12 € 485

FULLTIME GEBRUIK
Ons meest geavanceerde assorti-
ment kettingzagen voor fulltime 
houthakkers en boomverzorgers. 
De XP®-modellen zijn louter 
 ontwikkeld om uw prestaties te 
maximaliseren. Een groot aantal 
van deze zagen heeft Husqvarna  
innovaties zoals Air Injection™, 
Low Vib technologie en AutoTune™. 
Design dat u helpt om het meeste 
uit uw werkdag te halen.
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HUSQVARNA 536LiPT5
Een stevige stoksnoeizaag met telescopische 
steel voor maximaal bereik. Licht en met hoge 
prestaties zonder directe emissie of trillingen.

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

967 34 13-10 € 599

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiP4
Robuuste stoksnoeizaag voor efficiënt en produc-
tief boomonderhoud. Licht en goed gebalanceerd, 
met hoge kettingsnelheid.

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

967 34 11-10 € 499

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 436Li
Voor timmermannen, beheerders, hoveniers en 
andere veeleisende gebruikers. Gereedschapsloos, 
licht en zeer eenvoudig te gebruiken, met een 
Li-ion accu.

Zaagbladlengte 25 –30 cm, 2,7 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 15 m /s. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

966 72 90-12 € 429

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 120i
Lichte, handige zaag met Li-ion accu. Gereed-
schapsloos, gemakkelijk te starten en met 
 intuïtieve toetsenbediening.

Zaagbladlengte 30 cm, 3,0 kg excl. accu. 
Kettingsnelheid 11,5 m /s. savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

967 09 82-01, excl. lader en accu € 279

967 09 82-02, incl. QC80 en BLi20 € 469

KETTINGZAGEN

HUSQVARNA 440e
Voor parttime gebruikers die een zaag wensen 
die uitzonderlijk makkelijk te starten en te 
bedienen is. De 440e heeft een gereedschaps-
loze kettingspanner.

40,9 cm³, 1,8 kW, zaagbladlengte 33–45 cm,  
4,3 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

440e, 967 15 58-35 € 549

440e TrioBrake™, 967 15 57-35 € 599

HUSQVARNA 135
Lichte en efficiënte zaag voor huizenbezitters. 
Gemakkelijk te starten en te hanteren. De 135e 
heeft een gereedschapsloze kettingspanner.

40,9 cm³, 1,4 kW, zaagbladlengte 35–40 cm,  
4,4 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

135, 966 76 18-02 € 249

135e, 966 77 63-02 € 299

HUSQVARNA 236
Ideaal voor snoei- en hobbywerkzaamheden. 
Eenvoudig te starten en te bedienen, met 
ingebouwde functies, zoals een ergonomisch 
ontwerp en krachtige X-Torq motor.

38,2 cm³, 1,4 kW, zaagbladlengte 33–40 cm, 
4,7 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

967 32 64-01 € 199

HUSQVARNA 445e
Voor wie een professionele zaag wenst, 
combineert deze krachtige allrounder prestaties 
met brandstofefficiëntie.

45,7 cm³, 2,1 kW, zaagbladlengte 33–50 cm,  
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

445e, 18", 967 15 66-38 € 629

445e TrioBrake™, 18", 967 15 68-38 € 679

HUSQVARNA 460 RANCHER

Robuuste allround zaag voor veeleisende 
werkzaamheden waarvoor u een langer zaagblad 
nodig heeft. Eenvoudige hantering en een hoog 
koppel over een breed toerenbereik.

60,3 cm³, 2,7 kW, zaagbladlengte 33–50 cm,  
5,8 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

965 03 12-68 € 839

HUSQVARNA 455 RANCHER

Robuuste allround zaag voor veeleisende taken. 
Eenvoudige hantering en een hoog koppel over 
een breed toerenbereik. 

55,5 cm³, 2,6 kW, zaagbladlengte 38–50 cm,  
5,9 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ en 
Low Vib.

18", 965 03 01-18 € 649

HUSQVARNA 439
Superlichte, compacte, handige zaag voor 
landbouwers en andere veeleisende gebruikers 
die een veelzijdig gereedschap zoeken voor 
lichte zaagwerkzaamheden.

35,2 cm³, 1,5 kW, zaagbladlengte 30–40 cm,  
3,9 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

967 15 53-14 € 515

HUSQVARNA 450e
Tweede generatie zaag met professionele 
kwaliteiten voor allround gebruik. Slanker 
zaaghuis. Met gereedschapsloze kettingspanner.

50,2 cm³, 2,4 kW, zaagbladlengte 33–50 cm,  
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

967 15 69-38 € 729

HUSQVARNA 435
Zeer gemakkelijk te starten en te bedienen,  
een allround zaag voor veeleisende gebruikers. 
De 435e heeft een gereedschapsloze 
kettingspanner.

40,9 cm³, 1,6 kW, zaagbladlengte 33–45 cm,  
4,2 kg. Air Injection™, X-Torq en Low Vib.

435, 967 15 54-35 € 399

435e, 967 15 55-35 € 449

NIEUW

NIEUW

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Elektrische kettingzaag met fantastische presta-
ties, manoeuvreerbaarheid en hoge kettingsnel-
heid. Wordt geleverd met gereedschapsloze 
kettingspanning. De 420EL is voorzien van een  
5 m lange kabel.

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

420EL, 967 20 57-16 € 249

418EL, 967 20 56-14 € 199

SPORADISCH GEBRUIK
Deze kettingzagen leveren 
uitstekende zaagprestaties, zijn 
makkelijk te starten en worden 
geleverd met eigenschappen  
die uw werk comfortabel en 
flexibel maken. Ideaal voor lichte 
werkzaamheden zoals het zagen 
van kleine bomen en brandhout.

PARTTIME GEBRUIK
Krachtig, maar wel eenvoudig te 
starten en te bedienen. Met veel 
geavanceerde eigenschappen 
kunt u met deze zagen snoeien, 
takken afzagen, bomen omzagen, 
hardhout zagen en nog veel meer. 
Ideaal voor landeigenaren en 
andere regelmatige gebruikers die 
waarde hechten een prestaties  
en efficiëntie.
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Testen en voldoen aan ISO, EN. ANSI normen 
en interne normen krijgt prioriteit wanneer wij 
nieuwe Husqvarna accessoires ontwikkelen. 
Regelmatig testen tijdens de productie zorgt 
voor een betrouwbare kwaliteit.

Gebruik altijd Husqvarna kettingolie. Het onjuiste 
gebruik van kettingolie is een veel voorkomende 
oorzaak voor slijtage van kettingen en zagen-
bladen. Verhoogde slijtage leidt tot een kortere 
levensduur en onnodige kosten.

ZAAGBLADEN EN KETTINGEN VOOR  
EEN VEILIGERE EN EFFICIËNTERE ZAAGSNEDE

Verschillende  
kettingen gebruiken.
Husqvarna biedt een breed assortiment kettingen 
aan voor verschillende wensen. Meer informatie en 
kettingen zijn op onze website te vinden.

KETTING MET 1 / 4" STEEK, AANBEVOLEN TOT 38 CC
Uitzonderlijk lichte ketting voor mooie schone zaagsneden. 
Heeft half-haakse beitels.

PIXEL 3 / 8" MINI STEEK
Aanbevolen voor accu-kettingzagen. Licht gewicht, lage 
terugslag ketting waar weinig vermogen voor nodig is.

3 / 8" MINIKETTING MET STEEK, AANBEVOLEN TOT 45 CC
Voor houtzagers die kleinere zagen gebruiken in 
omgevingen met een hoge productie. Verkrijgbaar  
in een lage terugslagversie.

PIXEL KETTING .325" STEEK,  
AANBEVOLEN VOOR 35 – 55 CC
Ketting ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke wensen 
van de huidige lichtgewicht kettingzagen. Zaagt smalle 
zaagsnede waarvoor minder vermogen nodig is. Lage 
terugslag en weinig trillingen door half-haakse beitels.  
Niet aanbevolen voor het zware werk, op motorzagen  
met meer dan 55 cc.

KETTING .325" STEEK, AANBEVOLEN VOOR 35 – 60 CC
Ketting met hoge prestaties, weinig trillingen en half-haakse 
of haakse beitels. Ideaal voor veeleisende omstandigheden.

3 / 8" STEEK KETTING, AANBEVOLEN VOOR 50 – 100 CC
Professionele haaksebeitels voor een hoge productie van 
schoon hout en half-haakse beitels voor snel zagen en 
makkelijk vijlen. De haakse beitel is verkrijgbaar in een 
versie met lage trillingen.

KETTING .404" STEEK,  
AANBEVOLEN VOOR 85 CC EN GROTER
Een ketting voor het echt zware werk in drie varianten, 
ontworpen voor professionele gebruikers: haakse beitels, 
ideaal voor gebruikers die een grote pro ductie willen halen 
en mooi hout willen zagen met de grotere kettingzagen. 
Half-haakse beitels voor snel zagen en makkelijk vijlen. 
Volledig ronde beitels voor uitstekende prestaties ook  
in vervuilde omstandigheden, makkelijk scherpen en 
duurzaam blijvende randen.

SPECIALE KETTINGEN
Kettingen met speciale scherpte voor het maken van 
planken uit grote stammen door parallel aan de houtvezel 
te zagen.

ZAAGBLAD EN KETTINGSET
Set met een zaagblad en kleine zaagbladbevestiging  
en twee kettingen. 13" .325", 531 00 38-13.  
15" .325", 531 00 38-17. 13" PIXEL, 531 00 38-93.  
15" PIXEL, 531 00 38-92.

GELAMINEERDE ZAAGBLADEN MET NEUSWIEL
De zachte curve en kleine neusradius van de gelamineerde 
zaagbladen met neuswiel, verminderen het risico van 
terugslag en maken een goede zaagcontrole mogelijk. 
Gecoate zaagbladen om ze te beschermen tegen krassen 
en corrosie. Verkrijgbaar in 3 / 8" Mini, .325", en 3 / 8"  
steek in lengte 10–20". Verkrijgbaar als TechLite™ in 3 / 8" 
Ministeek (12 –16") en Pixel 3 / 8" Ministeek (12 –14").

SOLIDE ZAAGBLADEN MET VERVANGBARE NEUS
Aanbevolen voor gebruik met lange zaagbladen om de 
belasting op de zaagbladneus te verminderen. De belasting 
wordt overgebracht op het rollager van hoge kwaliteit.  
De zaagbladen hebben een coating om ze te beschermen 
tegen krassen en corrosie. Een vervangbare neus is 
verkrijgbaar als reserveonderdeel. Verkrijgbaar met  
3 / 8" kettingsteek in lengtes van 18 –28".

HUSQVARNA SOLIDE ZAAGBLADEN
Solide zaagbladen met geharde neus, gebruikt voor harde 
houtsoorten, dikke schors en in zeer zanderige, stoffige  
of roetige omstandig heden. De zaagbladen hebben een 
coating om ze te beschermen tegen krassen en corrosie. 
Verkrijgbaar in lengtes 24 – 42".

X-FORCE PRO ZAAGBLADEN
De X-Force Pro gelamineerde zaagbladen bieden een 
eenvoudiger onderhoud en verbeterde productiviteit. Deze 
voordelen, afhankelijk van het model, zijn afkomstig van 
functies zoals bijgewerkte profielen, een groter neustandwiel, 
uitsparingen in de middenplaat, extra lagers, ondersteunende 
kappen en het verwijderen van het smeergat.

Zaagbladen, speciaal ontworpen voor 
Husqvarna kettingzagen om de functies 
van de zaag te optimaliseren.

Husqvarna biedt een breed assortiment 
kettingen aan voor verschillende wensen. 
Kettingen met hoge prestaties, speciaal 
ontwikkeld voor Husqvarna.



21KETTINGZAGEN ACCESSOIRES

GIDS – ZAAGBLADEN EN KETTINGEN

MONTAGEPUNT KLEIN ZAAGBLAD MONTAGEPUNT GROOT ZAAGBLAD
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GELAMINEERD ZAAGBLAD MET NEUSWIEL

l l 10 / 25 1 / 4 .050 /1,3 H00 575 84 22-58 501 84 40-58

l l 12 / 30 1 / 4 .050 /1,3 H00 575 84 22-64 501 84 40-64

l l 10 / 25 3 / 8 .043 /1,1 H38 501 95 95-40 581 80 79-40

l l l 12 / 30 3 / 8 .043 /1,1 H38 501 95 95-45 581 80 79-45

l l 14 / 35 3 / 8 .043 /1,1 H38 501 95 95-52 581 80 79-52

l l 12 / 30 3 / 8 .050 /1,3 H35 585 82 91-44 501 84 70-44

l 10 / 25 3 / 8 .050 /1,3 H37 501 95 92-40 576 93 65-40

l l l l 12 / 30 3 / 8 .050 /1,3 H37 501 95 92-45 576 93 65-45

l l l l l 14 / 35 3 / 8 .050 /1,3 H37 501 95 92-52 576 93 65-52

l l l l l 16 / 40 3 / 8 .050 /1,3 H37 501 95 92-56 576 93 65-56

l l l l 13 / 33 .325 .050 /1,3 H30 585 94 32-56 501 84 06-56

l l l l 15 / 38 .325 .050 /1,3 H30 585 94 32-64 501 84 06-64

l l l l 16 / 40 .325 .050 /1,3 H30 585 94 32-66 501 84 06-66

l l l l 18 / 45 .325 .050 /1,3 H30 585 94 32-72 501 84 06-72

l l l l l 13 / 33 .325 .058 /1,5 H25 585 94 33-56 501 84 04-56

l l l l l 15 / 38 .325 .058 /1,5 H25 585 94 33-64 501 84 04-64

l l l l l 16 / 40 .325 .058 /1,5 H25 585 94 33-66 501 84 04-66

l l l l l 18 / 45 .325 .058 /1,5 H25 585 94 33-72 501 84 04-72

l l l l 20 / 50 .325 .058 /1,5 H25 585 94 33-80 501 84 04-80

l l 15 / 38 3 / 8 .058 /1,5 H42 585 94 34-56 501 84 14-56

l l 16 / 40 3 / 8 .058 /1,5 H42 508 91 41-60 501 84 14-60

l l 18 / 45 3 / 8 .058 /1,5 H42 585 94 34-68 501 84 14-68

l l 20 / 50 3 / 8 .058 /1,5 H42 585 94 34-72 501 84 14-72

l l l l l 15 / 38 3 / 8 .058 /1,5 H42 585 95 08-56 501 84 14-56

l l l l l 16 / 40 3 / 8 .058 /1,5 H42 508 91 31-60 501 84 14-60

l l l l l l l 18 / 45 3 / 8 .058 /1,5 H42 585 95 08-68 501 84 14-68

l l l l l l l 20 / 50 3 / 8 .058 /1,5 H42 585 95 08-72 501 84 14-72

GELAMINEERD ZAAGBLAD MET NEUSWIEL, TECHLITE™

l l 12 / 30 3 / 8 .050 /1,3 H37 576 83 07-45 576 93 65-45

l l 14 / 35 3 / 8 .050 /1,3 H37 576 83 07-52 576 93 65-52

l l 16 / 40 3 / 8 .050 /1,3 H37 576 83 07-56 576 93 65-56

l l 12 / 30 3 / 8 .043 /1,1 H38 578 10 68-45 581 80 79-45

l l 14 / 35 3 / 8 .043 /1,1 H38 578 10 68-52 581 80 79-52

SOLIDE ZAAGBLAD MET VERVANGBARE NEUS

l l 18 / 45 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 77-68 501 84 14-68

l l 20 / 50 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 77-72 501 84 14-72

l l l l l l l 18 / 45 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 69-68 501 84 14-68

l l l l l l l 20 / 50 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 69-72 501 84 14-72

l l l l l l l 24 / 60 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 69-84 501 84 14-84

l l l l l l 28 / 70 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 69-92 501 84 14-92

SOLIDE ZAAGBLAD

l l 10 / 25 1 / 4 .050 /1,3 H00 587 39 44-60 501 84 40-60

l l 12 / 30 1 / 4 .050 /1,3 H00 587 39 44-68 501 84 40-68

l 12 / 30 1 / 4 .050 /1,3 H00 579 55 90-68 501 84 40-68

l l l l l 18 / 45 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 80-68 501 84 14-68

l l l l l 20 / 50 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 80-72 501 84 14-72

l l l l l 24 / 60 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 80-84 501 84 14-84

l l l l l 28 / 70 3 / 8 .058 /1,5 H42 501 95 80-92 501 84 14-92

l l 24 / 60 .404 .063 /1,6 H64 507 47 60-46 501 84 31-76

l l 28 / 70 .404 .063 /1,6 H64 501 58 96-01 501 84 31-84

l l 30 / 75 .404 .063 /1,6 H64 501 95 81-92 501 84 31-92

l l 36 / 90 .404 .063 /1,6 H64 501 95 81-04 501 84 31-04

l 42 /105 .404 .063 /1,6 H64 501 92 18-24 501 84 31-24

BREED ZAAGBLAD T.B.V. AFZETTEN BEPLANTING

l 10 / 25 3 / 8 .050 /1,3 H37 501 82 85-40 576 93 65-40

Controleer altijd de gebruiksaanwijzing voor de zaaguitrusting die op uw kettingzaag past. * Solide zaagblad met steek .404" op 390 XP® is op bepaalde markten een optie.
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De vultuiten zijn ontworpen voor een optimale, 
constante stroom, waardoor het tanken snel 
gaat. Een mechanische afsluiting voorkomt 
lekken en een auto-stop voorkomt morsen  
en overvulde tanks.

In het geïntegreerde 
gereedschapsvak kunt  
u gereedschap zoals vijlen  
en reserveonderdelen  
zoals kettingen meenemen

KETTINGZAGEN ACCESSOIRES

HUSQVARNA COMBI CAN, 5 L
Hiermee kunt u snel bijtanken zonder te spette-
ren of te morsen. De twee tanks zijn ontworpen 
voor een optimale verhouding tussen brandstof 
en kettingolie. Geïntegreerd gereedschapsvak 
voor veel gebruikte reservedelen. Goedgekeurd 
volgens de aanbevelingen van de UN.

5,0 / 2,5 l, 580 75 42-01 € 49,50

Brandstoftuit, 586 11 04-01 € 12

Brandstoftuit, 582 06 66-01 € 19,95

Olietuit, 586 11 05-01 € 12

Winter-olietuit, 586 11 07-01 € 6,25

HUSQVARNA COMBI CAN, 6L
Een combican met een doeltreffende overvulbe-
veiliging. Wanneer de tank vol is, wordt de stroom 
automatisch afgesloten en kunt u de jerrycan 
wegtillen zonder te knoeien. Goedgekeurd volgens 
de aanbevelingen van de UN.

6/2,5 l, 505 69 80-00 € 48,50

ORANJE HUSQVARNA  
JERRYCAN VOOR BENZINE
Jerrycan met een doeltreffende overvulbeveiliging. 
Goedgekeurd volgens de aanbevelingen van de UN.

6 l, 505 69 80-01 € 32,50

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, XP® SYNTHETIC
Een uitstekende, volledig synthetische en biologisch afbreekbare twee-takt olie, ontwikkeld 
voor zwaar gebruik met zware belastingen en hoge motorsnelheden. Geschikt voor al onze 
producten. Voldoet aan de eisen van JASO FD/ISO EGD en Rotax 253 sneeuwscootertest. 
VEF-goedgekeurd.

0,1 l, 578 18 03-03 € 3,50

1 l doseerfles, 578 03 70-03 € 22,50

4 l, 578 03 71-03 € 78

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, LS+
Een halfsynthetische low smoke olie die een zeer goede bescherming biedt tegen  
zuigers die vastlopen door een te arm mengsel of door koolgerelateerde problemen.  
De additieven behoren tot de beste op de markt. Voldoet aan de eisen van JASO FD/ISO 
EGD en Rotax 253 sneeuwscootertest. VEF-goedgekeurd.

0,1 l, 578 18 03-02 € 3

1 l doseerfles, 578 03 70-02 € 16

4 l, 578 03 71-02 € 43,50

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, HP
Ontwikkeld met zorgvuldig geselecteerde componenten om goed te werken met benzine 
van lage kwaliteit. Voldoet aan de eisen van JASO FB/ISO EGB en Rotax 253 
sneeuwscootertest. VEF-goedgekeurd.

0,1 l, 587 80 85-01 € 2

1 l doseerfles, 587 80 85-11 € 12,50

4 l, 587 80 85-20 € 35

Rigoureuze testen.
Bij Husqvarna testen we de olie bij hoge 
temperaturen om te zien of de machine 
gesmeerd blijft, en bij lage temperatu-
ren om te zien of hij gemakkelijk start. 
Daarnaast testen we duizenden uren  
in veldtesten in de werkelijkheid. Alleen 
olie die voldoet aan onze strenge eisen 
krijgt het VEF-label.

ONTWORPEN OM  
UW HUSQVARNA  
ZAAG TE  
OPTIMALISEREN
Twee-taktmotoren voor kettingzagen kunnen 10.000 tpm draaien, zelfs  
onder zware belasting. Bij Husqvarna ontwerpen we onze motoren zo dat ze 
duurzaam en krachtig zijn en bovendien licht van gewicht. Dit stelt speciale 
eisen aan de olie – het is dus belangrijk dat u de juiste olie kiest. Husqvarna 
twee-takt olie voldoet aan onze strenge eisen, die we VEF hebben genoemd; 
Verified Engine Formula.

HUSQVARNA TWEE-TAKT  
BENZINE, XP® POWER
Alkylaatbenzine speciaal ontwikkeld voor 
Husqvarna twee-takt motoren. Voorgemengd met 
2 % Husqvarna XP® synthetische twee-takt olie. 
Levert een doeltreffende ontsteking voor een 
schone, gezonde motor met een minimum aan 
schadelijke stoffen in de uitlaatgassen. 
VEF-goedgekeurd.

Voordelen van de juiste olie.
Ogenschijnlijk gelijksoortige twee-takt 
olie kan tijdens testen enorm andere 
resultaten laten zien. Met Verified 
Engine Formula olie vermindert u de 
slijtage aanzienlijk en elimineert u 
vrijwel geheel de roetafzetting op  
de zuiger én u krijgt een motor die 
koeler werkt.

NIEUW

NIEUW

1. HUSQVARNA ZAAGKETTINGOLIE, BIO ADVANCED
Husqvarna plantaardige kettingolie met superieure smeerprestaties, zelfs in extreme 
omstandigheden. Uitstekende anti-oxidatie eigenschappen beschermen het zaagblad en 
de ketting tijdens opslag.

1 l, 588 81 83-01 € 6,60

5 l, 588 81 83-10 € 25,50

2. HUSQVARNA MINERALE KETTINGOLIE
Met bindmiddel voor hoogpresterende kettingzagen. Gegarandeerd lage slijtage van 
kettingen en rails. Voor universeel gebruik, het hele jaar door.

1 l, 579 39 60-01 € 5,25

5 l, 579 39 61-01 € 15,70

3. HUSQVARNA LUCHTFILTEROLIE
Biologisch afbreekbaar. Vangt doeltreffend deeltjes op in het filter, zodat de motor 
schoner blijft en er minder slijtage optreedt. 

1 l, 531 00 92-48 € 31,35

4. HUSQVARNA MULTI-PURPOSE SMEERVET
Smeervet met goede corrossiebescherming en goede opname van axiale krachten. 
Geschikt voor algemene smeertoepassingen. 

225 g, 502 51 27-01 € 8,90
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LEES MEER OP 
HUSQVARNA.BE

Een scherpe ketting is net zo  
belangrijk als een krachtige motor.
Om uw kettingzaag efficiënt, veilig en met precisie te kunnen gebruiken,  
is het uiterst belangrijk om een scherpe ketting te hebben. Hoe vaak de ketting 
gevijld moet worden is afhankelijk van hoe vaak u zaagt. Een goede indicatie 
over de staat van uw ketting is het verschijnen van hout spaan ders. Een scherpe 
ketting zal fijne gelijkmatige hout spaanders creëren, terwijl een botte ketting 
zaagstof oplevert. U heeft een ronde vijl, een platte vijl en een vijlmal nodig om 
een ketting te vijlen. We raden ook aan dat u een bok gebruikt om het zaagblad 
vast te zetten, zodat u beide handen vrij heeft om te vijlen.

De beitels vijlen.
Vijl met een lichte en gelijkmatige druk 
met een duwende beweging evenwijdig 
aan de mal. Probeer alle beitels even 
lang te maken.

De dieptesteller vijlen.
Vijl de dieptestelle af tot aan de mal.  
Als u de dieptesteller vijlt zonder mal 
loopt u het risico ze te ver af te vijlen. 
De ketting zal dan te dikke spaanders 
produceren.

1. HUSQVARNA INTENSIVE CUT RONDE VIJLEN
Ontworpen voor optimale zaagprestaties en een langere levensduur. 2 stuks.

4,0 mm, 510 09 57-01 € 4,40

4,5 mm, 577 23 37-01 € 4,40

4,8 mm, 510 09 55-01 € 4,40

5,5 mm, 510 09 56-01 € 4,40

2. PLATTE VIJLEN
Kwaliteitsvijlen die u de juiste geometrie van de beitel geven.

Platte vijlen 6" 1 st, 505 69 81-60 € 3,88

Platte vijlen 8" 1 st, 505 69 81-80 € 6,12

3. VIJLMALLEN
Speciaal ontworpen vijlmallen, die de juiste vijlhoek opleveren,  
te gebruiken met onze ronde vijlen.

.325", H22 / H25 / H28, 505 69 81-10, € 10,50

3 / 8" MINI H35 / H36 / H37, 505 24 37-01 € 10,50

3 / 8" MINI PIXEL H38, 579 55 88-01 € 10,50

.404" H64(S), 505 69 81-15 € 10,50

1 / 4" H00, 505 69 81-18 € 10,50

4. DIEPTESTELLERMAL
Speciaal ontworpen dieptestellermallen, die de juiste hoogte van  
de dieptesteller opleveren, te gebruiken met onze platte vijlen.

.325", 505 69 81-00 € 3,70

3 / 8", 505 69 81-01 € 3,70

.404", 505 69 81-02 € 3,70

3 / 8" MINI / 3 / 8" MINI PIXEL, 505 69 81-03 € 3,70

5. COMBINATIEMALLEN
Onze combinatiemallen zijn speciaal ontworpen met een vijlmal en dieptestellermal in één 
gereedschap. Te gebruiken met onze ronde en platte vijlen voor een juiste vijlhoek.

.325" / 1,3 mm PIXEL H30, 505 69 81-08 € 12

.325" / 1,5 mm H22 / H25 / H28, 505 69 81-09 € 12

3 / 8" H42 / H45 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50, 505 24 35-01 € 12

Semichisel 3 / 8" H49 / H51 / H54 / H58, 575 99 15-01 € 12

1 / 4", 580 68 74-01 € 12

6. VIJLHANDGREEP
Gepatenteerd vijlborgsysteem. Geschikt voor al onze vijlen.  
Geleiders van 25° en 30° zorgen voor de juiste vijlhoek.

Vijlhandgreep Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78-01 € 3,70

Vijlhandgreep platte vijlen, 505 69 78-10 € 4,80

7. VIJLBOK
Om de kettingzaag veilig vast te zetten als u vijlt. Gemaakt van gesmeed staal.

505 66 52-56 € 25,00

8. VIJLSET
Complete vijlset met een vijlhandgreep, combinatiemal of vijlmal en dieptestellermal,  
twee ronde vijlen en één platte vijl. 

.325", 505 69 81-25 € 22,50

.325" PIXEL, 505 69 81-27 € 22,50

3 / 8", 505 69 81-30 € 22,50

3 / 8" MINI H36, 505 69 81-38 € 22,50

3 / 8" MINI H37, 579 65 36-01 € 22,50

.404", 505 69 81-92 € 22,50

1 / 4", 580 68 75-01 € 22,50
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Elk stuk gereedschap heeft  
een speciale taak en dit gereedschap  
zal die taak ook goed uitvoeren.
We zijn de meest vooraanstaande leverancier van motorische outdoorproducten 
ter wereld, maar dat betekent nog niet dat we het kleinere gereedschap en de 
benodigde accessoires om het werk af te maken vergeten. Elk stuk gereedschap 
in onze portfolio; bijlen, messen, tilhaken, velhefbomen en andere voorwerpen,  
zijn zorgvuldig geselecteerd om te zorgen dat u alles heeft dat nodig is om uw 
werk goed uit te voeren. Onze tassen van duurzame materialen beschermen  
uw machines en maken ze gemakkelijker te dragen.

1. COMPLETE GEREEDSCHAPSRIEM
Complete gereedschapsriem met twee holsters, 
tilhaak, tang, achterstuk en meetlint van 15 m.  
De gereedschapsriem is extra breed om de  
rug meer steun te bieden.

505 69 90-15 € 151

Combiholster van LD polytheen,  
505 69 16-06 € 11,50

Combiholster, leer,  
505 69 16-05 € 25

Combiholster met wiggenzak,  
579 21 71-01 € 23

2. MEETLINT
Makkelijk te gebruiken, lichtgewicht ontwerp om 
bomen en stammen te meten. Kan zonder gereed-
schap worden ingesteld. Markering aan beide 
zijden. Robuust met aluminium bovenkant. 

15 m oog, 586 99 75-01 € 55

20 m oog, 586 99 75-02 € 59,50

15 m houthaak, 586 99 75-03 € 47

3. RIEMEN
PVC, 505 69 00-00 € 9,50

Leer, 505 69 00-01 € 19

4. DRAAIBANDEN
Om vastgeknelde bomen te verplaatsen /draaien 
en als draagriem voor jerrycans.

505 69 80-20 € 26

5. TIL-/DRAAGTANG
Scherpe haak met geslepen randen. Het speciale 
geharde staal met oppervlaktebehandeling maakt 
de tang sterk en minder gevoelig voor roest. 

30 cm, 574 38 76-01 € 44

20 cm, 574 38 75-01 € 33

6. TILHAAK
Grotere haak met een langere, grotere opening 
voor meer grip tijdens het werk. Het speciaal 
geharde staal met oppervlaktebehandeling 
maakt de haak sterk en minder gevoelig voor 
roest.

574 38 74-01 € 23,50

ALLROUND BIJL
Om kleinere bomen om te hakken en stammen 
van takken te ontdoen.

65 cm, 576 92 62-01 € 56,50

Reservesteel, 576 92 62-02 € 30,50

CAMPINGBIJL
Kleine bijl voor trektochten en campingleven.

37,5 cm, 576 92 63-01 € 61,50

Reservesteel, 576 92 63-02 € 31,50

SCHRIJNWERKERSBIJL
Om hout te bewerken, heeft een inkeping  
in de kop bij de steel.

50 cm, 576 92 65-01 € 66

Reservesteel, 576 92 68-02 € 30

HAKBIJL
Om aanmaakhout te hakken en in de tuin  
te werken.

35 cm, 576 92 64-01 € 39

SLAGBIJL
Om haardhout en grote stukken hout  
te kloven, en om als moker te gebruiken. 

82 cm, 576 92 66-01 € 83

Reservesteel, 576 92 66-02 € 40

KLOOFBIJL
Om haardhout te kloven. 

75 cm, 576 92 67-01 € 72,50

Reservesteel, 576 92 67-02 € 36

KLEINE KLOOFBIJL
Om haardhout te kloven.

50 cm, 576 92 68-01 € 51,50

Reservesteel, 576 92 68-02 € 30

HUSQVARNA H900
Kleine bijl voor buitenleven, wandel-  
en tuinactiviteiten. 

34 cm, 580 76 10-01 € 47

HUSQVARNA A1400 
All-round bijl, ideaal voor het kloven van  
hout met veel hars. 

60 cm, 580 76 11-01 € 73,50

HUSQVARNA A2400 
Krachtige all-round bijl voor verschillende 
soorten houtwerkzaamheden. 

70 cm, 580 76 12-01 € 84

HUSQVARNA S1600 
Kloofbijl voor het kloven van stammen  
en blokken hout.

60 cm, 580 76 13-01 € 84

HUSQVARNA S2800 
Krachtige kloofbijl voor het kloven  
van grote houtblokken.

70 cm, 580 76 14-01 € 94,50

KETTINGZAGEN ACCESSOIRES / BOSUITRUSTING

Husqvarna bijlen – echt handwerk.
Husqvarna heeft een breed aanbod bijlen voor verschillende soorten werk. 
Gemaakt van Zweeds bijlenstaal van een consistente hoge kwaliteit.  
Als u de bijl goed onderhoudt, zal hij lang meegaan. 

ARBORIST
1. KETTINGZAAGSTROP, ARBORIST
Te gebruiken in combinatie met een ketting-
zaaghaak om de kettingzaag aan een klimgordel 
vast te maken. Elastisch ontwerp. 0,5 m lang  
in ontspannen staat en 1,25 m volledig  
uitgerekt.

577 43 80-01 € 26,50

2. KETTINGZAAGHAKEN, ARBORIST
Om een kettingzaag eenvoudig aan een 
klimgordel te bevestigen. Stevige constructie.

Voor een harnas met verwijderbare riem,  
577 43 79-01 € 38

Geoptimaliseerd voor de T540 XP®  
en T536Li XP®, 580 80 03-01 € 16,50

3. OOG, ARBORIST
Voor boomverzorgers die een standaard 
kettingzaag gebruiken. Biedt een veilige manier 
om de kettingzaag aan een zaagstrop te 
bevestigen. Met een overbelastingssluiting.

578 07 71-01 € 21,50
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1. SNOEIMES
Met gehard speciaal stalen lemmet en een 
houten greep van hickory. Om opschot en takken 
te snoeien.

60 cm, 575 57 22-01 € 73,50

2. MEETKLEM
Met een tabel met cilindervolume, centimeter-
markering aan 2 kanten. 

36 cm, 505 69 47-30 € 29

46 cm, 505 69 47-46 € 34

Holster, 505 69 32-04 € 9,50

3. SNOEIBIJL
Met hickorysteel en vervangbaar blad aan  
beide zijden.

579 00 06-01 € 55

Reserveblad, 579 00 40-01 € 30,50

4. SCHORSSPADE
115 cm lang, 12 cm breed blad.

575 57 23-01 € 83

Reservemes, 575 57 23-02 € 16

5. SNOEIZAAG
Gebogen zaagblad met haak aan de punt en een 
mes om de schors door te snijden om scheuren  
te voorkomen.

33,3 cm met schorsmes, 505 69 45-66 € 63,50

Reservemes, 505 69 45-77 € 42

33,3 cm, 505 69 45-76 € 23

Reservemes, 505 69 45-87 € 13,50

TELESCOPISCHE STEEL VOOR SNOEIZAAG
2,5 – 5 meter. Met eenvoudige lengteafstelling. 

502 42 73-01 € 83

6. INKLAPBARE SNOEIZAAG 200 FO
Inklapbare zaag met 200 mm zaagblad voor 
verschillende toepassingen.

967 23 64-01 € 41

7. RECHTE SNOEIZAAG 300 ST
Rechte zaag met 300 mm zaagblad voor het 
zagen van vers én droog hout (967 23 65-01). 
Inclusief holster.

967 23 65-01 € 44

8. GEBOGEN SNOEIZAAG 300 CU
Gebogen zaag met 300 mm zaagblad voor zwaar 
snoeiwerk. Inclusief holster.

967 23 66-01 € 49,50

WEEKENDTAS
Ruime tas, perfect om al uw beschermings-
uitrusting in te pakken. Harde en stevige bodem, 
handgrepen en zijvakken, draagriemen.

105 l, 576 85 95-01 € 53

REISTAS + WIELTJES
Uittrekbare handgreep. Harde en stevige bodem 
met wielen. Zijvakken. Handgrepen aan zijkant en 
draag riemen. 

105 l, 576 85 90-01 € 70

EHBO-SET
Inclusief EHBO-verband, 9 pleisters in verschillende 
maten, 2 vette watten, 1 spiegel, 1 wattenstaaf.

504 09 53-01 € 12

1. VELWIGGEN
Gemaakt van stevig ABS-kunststof. Helpt de 
boom in de juiste richting te laten vallen.

14 cm, 505 69 47-02 € 12,50

20 cm, 505 69 47-03 € 14,50

25 cm, 505 69 47-04 € 15,50

2. MAGNESIUM VELWIG

Helpt de boom in de juiste richting te laten vallen.

12 cm, 505 69 47-00 € 8,50

3. ALUMINUM VELWIG

Helpt de boom in de juiste richting te laten vallen. 
Bijslijpen mogelijk. 

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 € 26,50

1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 € 42

4. SPLIJTWIG
Geribbelde wig om stammen te splijten,  
te gebruiken met een moker of slagbijl. 

577 25 92-01 € 42

5. RECHTE SPLIJTWIG
Gemaakt van staal van hoge kwaliteit. 

578 45 68-01 € 33

6. SLAGIJZER
Gecombineerd slagijzer en velhefboom. De achter-
kant van de velhefboom heeft een speciaal 
gevormd slagblok om trillingen te voorkomen als 
de wig wordt geraakt. 

47 cm, 577 40 28-01 € 83

7. VOETVELHEFBOOM, VIKTOR
Telescopische voetvelhefboom. Kan in een 
holster aan een riem worden gedragen. 

46 cm, 504 98 16-92 € 69

Holster, 505 69 32-92 € 8,50

8. VELHEFBOOM MET KANTELHAAK
Uit één stuk gesmeed met plastic handvat, 
herhaalblok en keerhaak. 

80 cm, 586 89 69-01 € 60,50

9. LANGE VELHEFBOOM
Gesmede onderdelen voor extra kracht. Voorstuk 
voor betere grip. Lange steel maakt hantering 
met twee handen mogelijk. 

130 cm, 574 38 72-01 € 93,50

Kantelhaak, 574 38 73-01 € 21,50

MOTORZAAGTAS
Speciale vakken voor kettingvijlen. Klittenband zak 
op buitenkant. Geschikt voor al onze kettingzagen.

48 l, 576 85 91-01 € 42

RUGZAK
Harde en stevige bodem en vakken aan 
binnenkant. Opening voor oortjes. Regenhoes. 
Comfortabele schouderbanden. 

29 l, 576 85 92-01 € 41

MARKEERLINT
100 % viscose, biologisch afbreekbaar,  
20 mm breed en ca. 75 m lang. 

Oranje 574 28 77-00 € 4

Rood 574 28 77-01 € 4

Blauw 574 28 77-02 € 4

Geel 574 28 77-03 € 4

KETTINGZAGEN ACCESSOIRES / BOSUITRUSTING
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Grasmaaien en trimmen kunnen zware, langdurige klussen zijn die enig 
uithoudingsvermogen van zowel machine als gebruiker vergen. Daarom 
combineren onze motorzeisen, trimmers en borsmaaiers vermogen en een 
uitzonderlijke hoge duurzaamheid met een laag gewicht. Ze zijn ontworpen 
voor gebruiksgemak en leveren resultaten waar u trots op kunt zijn. Om te 
zorgen dat werk zo comfortabel mogelijk uitgevoerd kan worden, biedt 
Husqvarna harnassen aan, die zijn ontworpen om de belasting zo optimaal 
mogelijk te verdelen over schouders, borst en rug. Voor maximaal comfort 
tijdens lange werkdagen. 

DE MAKKELIJKE MANIER  
OM EEN MOEILIJK KARWEI  
IN EEN UITSTEKEND 
RESULTAAT TE VERANDEREN
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

Robuust design.
Ons assortiment professionele trimmers, motorzeisen  
en bosmaaiers zijn krachtige, industriële machines, 
ontworpen voor vele jaren veeleisend gebruik.

Veelzijdig. 
De deelbare steel maakt het eenvoudig om van 
gereedschap te wisselen. U wordt bovendien flexibeler in 
uw werk. Transport en opbergen is nooit een probleem.

Probleemloos starten.
Smart Start – de motor en starter zijn ontwikkeld om  
de machine snel en met weinig inspanning te kunnen 
starten, zodat u sneller kunt werken. 

Lang doorwerken. 
Low Vib – de motoren zijn voorzien van zeer doeltreffende 
anti-trildempers, die trillingen absorberen en uw armen  
en handen sparen zodat u tijdens langere werkperioden 
comfortabeler kunt werken. 

Evenwichtig design.
De handgrepen zijn zo ontworpen dat ze verstelbaar zijn 
en trillingsdemping hebben. Door de hoge stuurbomen 
wordt het werken op hellingen en taluds efficiënter. 

Licht en krachtig.
Een lichtgewicht maar wel stevig ontwerp en krachtige 
efficiënte motoren geven onze machine een hoge 
vermogen-gewicht-ratio.

Pure kracht.
De X-Torq technologie vermindert schadelijke uitlaat-
gassen en vergroot de brandstofefficiëntie, zodat het 
werk comfortabeler en voordeliger wordt.



28 BOSMAAIERS/MOTORZEISEN/TRIMMERS

Hoge stuurboom.
Zorgt voor meer beenruimte 
wanneer u op hellingen of  
taluds werkt zodat het maaien 
efficiënter wordt.

HIGH-END RESULTATEN ONGEACHT UW WENSEN

Het stuur heeft trillingsdempers en is  
verstelbaar voor een comfortabele bediening

Dankzij de Tap-n-Go functie wordt de trimmerdraad 
automatisch verlengd wanneer de trimmer op de 
grond gedrukt wordt, dat vereenvoudigt uw werk

De combi-beschermkap voor het maai-accessoire kan 
worden gebruikt met een grasmes of een trimmerkop, 
waardoor u snel van taak kunt wisselen

Het goed gebalanceerde ontwerp 
betekent gemakkelijk en prettig werken

Accu prestaties  
op hun best.

De Accu Series zijn echte Husqvarna machines – stevig, betrouwbaar en met 
een goed design. Vermogen, koppel en werkduur van de accu zijn royaal 
gedimensioneerd voor professionele wensen. De operationele kosten zijn 
uitzonderlijk laag en u kunt de accu steeds weer opnieuw opladen.  
Lees meer op bladzijde 4.

LEES MEER OP 
HUSQVARNA.BE

Draaibare handgreep  
voor optimaal comfort
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TRIMMERS

Voor een fantastische finishing touch.
Onze krachtige en betrouwbare trimmers zijn de perfecte keuze 
wanneer u de randen van uw gazon perfect wilt afwerken of gras 
wilt trimmen op moeilijk bereikbare plaatsen. Alle machines zijn 
gemakkelijk te hanteren en ontworpen om het werk zo moeiteloos 
en snel mogelijk gedaan te krijgen.

MOTORZEIS

Met gemak voor zware klussen.
Krachtig en indrukwekkend licht van gewicht, uitzonderlijk 
duurzaam maar gemakkelijk en comfortabel om te gebruiken.  
Dat zijn onze motorzeisen in een notendop. Alle machines zijn 
ontworpen voor lange perioden van zwaar werk of het maaien 
van hoog en ruw gras, struikgewas en zelfs kleine boompjes.

BOSMAAIER

Zeer hard werkende metgezellen.
Onze bosmaaiers doen hun werk ook in zeer uitdagende 
omstandigheden met grote nauwkeurigheid. Alle machines zijn 
robuust, gemakkelijk te bedienen en leveren altijd een fantastisch 
vermogen. De korte en flexibele steel met de hoekoverbrenging  
in een hoek van 24 graden vereenvoudigt het gericht vellen van 
kleine bomen – zelfs in de dichtste bossen.

De intuïtieve toetsbediening maakt de accu 
trimmers zeer eenvoudig te bedienen

Makkelijker  
starten kan niet.

De Husqvarna 500 series trimmers en 
motorzeisen zijn uitgerust met intuïtieve 
bedieningen voor brandstofpomp en choke. 
De Smart Start minimaliseert de inspanning 
om aan het startkoord te trekken en de 
stopschakelaar gaat automatisch terug naar 
de stand “ON”. Dit maakt de startprocedure 
vrijwel feilloos.

De Li-ion accu zorgt voor langdurig 
vermogen en prestaties van topklasse

De krachtige en gemakkelijk te  
starten motor maakt een fantastische 
productiviteit mogelijk

Het commerciële luchtfilter 
zorgt voor lange bedrijfstijd  
en probleemloos gebruik



30

HUSQVARNA 536LiPX
Professionele zaag voor uitdunnen en snoeien. 
Fantastische prestaties en balans, zeer lage 
bedrijfskosten. Li-ion accu.

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

967 34 10-12 € 499

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiRX
Hoogpresterende motorzeis met fantastische 
ergonomie en trimmerkop met 2-wegrotatie. 
Inclusief grasmes voor terreinen met ruiger gras.

3,8 kg excl. accu, 40 cm maaidiameter. savE™ voor 
maximale bedrijfstijd. T25B trimmerkop, grasmes 
met 3 tanden en Balance 35 B harnas.

967 32 67-11 € 429

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiLX
Hoogpresterende trimmer met loop-stuur en 
trimmerkop met 2-wegrotatie. Grasmes als 
accessoire verkrijgbaar.

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

967 32 68-11 € 379

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 336LiC
Perfect gebalanceerde trimmer voor veeleisende 
gebruikers. Hoge prestaties maar stil, dankzij de 
Li-ion technologie. Loop-stuur en gebogen steel.

3,0 kg excl. accu, 33 cm maaidiameter. Verstelbaar 
stuur en savE™ voor maximale bedrijfstijd. 

967 60 81-11 € 265

Excl. accu en oplader

BOSMAAIERS / MOTORZEISEN / TRIMMERS

HUSQVARNA 525RXT / 525RX
Krachtig, maar toch moeiteloze bediening.  
Super-efficiënt maar minimale belasting van  
uw lichaam. 525RXT wordt geleverd met  
Balance 55 harnas en LowVib systeem.

25,4 cm³, 1,0 kW, 5,2/4,9 kg. Low Vib,  
Standalone starter, Balance 55 / Balance 35 
harnas, verstel baar stuur, hoge stuurboom  
en Combi-beschermkap.

525RXT, 966 77 69-01 € 629

525RX, 966 77 68-01 € 515

HUSQVARNA 555RXT
Een motorzeis met veel vermogen, een lange 
steel en een hoekoverbrenging in een hoek van 
35 graden voor grotere bewegingen tijdens 
veeleisende full-time werkzaamheden.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib,  
Smart Start, Balance XT™ harnas, verstelbaar 
stuur en hoge stuurboom.

966 62 90-01 € 1.499

HUSQVARNA 135R
Veelzijdige, krachtige motorzeis, perfect voor 
huizenbezitters. Makkelijk te vullen, half-
automatische trimmerkop. Inclusief grasmes.

34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq, Standaard 
dubbel harnas, Auto return stopschakelaar, 
verstelbaar stuur en Combi-beschermkap.

966 60 48-01 € 549

HUSQVARNA 535RXT
Hoogpresterende motorzeisen, voor zwaar com-
mercieel gebruik. Krachtig en manoeuvreerbaar. 

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 kg. X-Torq, Low Vib,  
Balance X™ harnas, verstelbaar stuur, hoge 
stuurboom en Combi-beschermkap.

966 62 89-01 € 879

HUSQVARNA 543RS
Robuust, betrouwbaar en gemakkelijk te 
gebruiken. Ideaal voor landeigenaren die vaak 
maaien en trimmen. Enorm productief, met  
sterke motor.

40,1 cm³, 1,5 kW, 7,4 kg. X-Torq, Standalone 
starter, Standaard dubbel harnas, heavy duty 
koppeling, stevige handgrepen en Combi- 
beschermkap.

966 77 99-02 € 699

FULLTIME GEBRUIK
Bosmaaiers en motorzeisen 
gemaakt voor lange dagen met 
zwaar werk. Ze voldoen aan de 
vereisten van professionals op  
het gebied van bosbouw en 
tuinonderhoud. Bij Husqvarna is 
design altijd een kwestie van het 
optimaliseren van prestaties; die 
van de machine en die van u zelf.

PARTTIME GEBRUIK
Motorzeisen en trimmers voor 
commerciële gebruikers en huizen-
bezitters die op zoek zijn naar 
apparatuur van een professioneel 
niveau. Het combineren van hoge 
prestaties met een goede balans 
en gebruiksgemak – dat is 
 Husqvarna design.

SPORADISCH GEBRUIK
Lichtgewicht motorzeisen voor 
sporadisch gebruik, die perfect 
zijn voor huizenbezitters.  
Smart Start terugveersysteem, 
brandstofpomp en altijd-AAN  
auto return stopschakelaar  
zorgt voor zorgeloos starten. 
Machines van Husqvarna zitten 
vol intelligente, bruikbare functies.

HUSQVARNA 545RXT
Deze motorzeisen voor fulltime maai-
werkzaamheden, combineren hoge prestaties 
met een uitstekende manoeuvreerbaarheid. 
Heeft een Balance XT™ harnas, AutoTune™  
en vereenvoudigde start.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,6 kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, Balance XT™ harnas, verstelbaar 
stuur, hoge stuurboom en Combi-beschermkap.

966 01 58-01 € 1.179
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HUSQVARNA 115iL
Lichte, handige en gemakkelijk te starten trimmer 
voor gebruik thuis. Werkt zeer stil op een Li-ion 
accu. Fantastisch om de randen van een gazon  
te trimmen.

3,5 kg excl. accu, 33 cm maaidiameter. 
Telescopische steel, verstelbaar stuur en savE™ 
voor maximale bedrijfstijd, 

967 09 88-01, excl. lader en accu € 229

967 09 88-02, incl. QC80 en BLi10 € 369

BOSMAAIERS / MOTORZEISEN / TRIMMERS

HUSQVARNA 129C / 122C
Lichtgewicht trimmer met gebogen steel, perfect 
voor huiseigenaren. Gemakkelijk te starten. Wordt 
geleverd met handige Tap-n-Go trimmerkop. 

27,6 /21,7 cm³, 0,85 / 0,6 kW, 4,5/4,4 kg.  
Smart Start en Auto return stopknop.

129C, 967 19 32-01 € 259

122C, 966 77 97-01 € 199

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

HUSQVARNA 129RJ
Fantastisch voor huizenbezitters, heeft een 
J-stuur en een hoekoverbrenging om te maaien. 
Handige Tap-n-Go trimmerkop. Inclusief grasmes.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,8 kg. Smart Start, Standaard 
enkel harnas, Auto return stopschakelaar en 
Combi-beschermkap.

967 19 34-01 € 379

HUSQVARNA 129R
Gemakkelijk te starten motorzeis, perfect voor 
thuis in de tuin. Intuïtieve bediening en dubbel 
harnas. Handige Tap-n-Go trimmerkop. Inclusief 
grasmes.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. Smart Start, Standaard 
dubbel harnas, Auto return stopschakelaar, 
verstelbaar stuur en Combi-beschermkap.

967 19 33-01 € 379
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KOOP ÉÉN MACHINE VOOR  
DE HELE TUIN
Onze combi-machines of motorzeisen zijn de perfecte keuze wanneer u een echt slim, 
veelzijdig gereedschap zoekt. U hoeft maar één machine te starten en warm te laten draaien. 
Vervolgens kunt u snel en eenvoudig wisselen tussen de vele accessoires om allerlei taken uit 
te voeren, het hele jaar door. De combinaties van motor met alle accessoires zijn net zo krachtig 
en efficiënt als de conventionele trimmers, stoksnoeizagen, heggenscharen enz. Een combi-
machine betekent verder dat u minder opbergruimte nodig heeft en minder tijd en geld kwijt 
bent aan onderhoud en service. 

COMBI-MACHINES

Betrouwbare prestaties.
De combinaties van motor met alle accessoires zijn net zo krachtig en 
efficiënt als de conventionele trimmers, stoksnoeizagen, heggenscharen  
enz. Allemaal om u de betrouwbare metgezellen te geven die u helpen 
om het werk te allen tijde te klaren.

LK COMBI-TRIMMERS

Gemakkelijk te gebruiken en efficiënte machines.De LK series combi-trimmers met 
handige lus handgrepen zijn indrukwekkend lichte, maar wel betrouwbare en efficiënte 
machines. Ze zijn de perfecte keuze voor werkzaamheden op kleine terreinen.

RK COMBI-MOTORZEISEN

Gemaakt voor de echt zware taken.
De RK series combi motorzeisen met verstelbaar 
stuur zijn echt duurzame, krachtige en goed 
ontworpen machines. Ze zijn gemaakt voor lange 
werkperioden met veeleisende taken op  
grote terreinen.

Slechts één machine starten.
U hoeft maar één machine te starten en warm te laten draaien. Vervolgens 
kunt u snel en eenvoudig wisselen tussen de vele accessoires om allerlei 
werkzaamheden uit te voeren, het hele jaar door. 

LK trimmers kunnen worden uitgerust 
met een trimmerkop of grasmes én 
een uitgebreide reeks accessoires

Ons snelkoppelingssysteem 
maakt dat u eenvoudig van 

accessoire kunt wisselen

RK motorzeisen kunnen worden uitgerust 
met een trimmerkop, grasmes of zaagblad 
én een uitgebreide reeks accessoires

Verstelbaar stuur

Krachtige X-Torq motor

Low Vib voor minder  
vermoeiend werk

Smart Start voor een snelle start

Snelkoppelingssysteem

Verstelbare lus handgreep
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Accessoires om overal van af te komen.
Begin door de machine te kiezen die het beste bij uw wensen past en bestudeer 
vervolgens ons brede assortiment accessoires. Elk accessoire heeft een snel-
koppeling, een duurzaam design en – het belangrijkste – voldoende vermogen 
om hoog gras te trimmen, gezonde struiken te maaien, of grote hopen blad of  
vuil weg te blazen of vegen. Om maar wat voorbeelden te noemen van alle  
zaken waar u met onze hulp vanaf kunt komen.

Geniet van efficiënt werken in de hoogte – en ook zeer laag.
We sluiten geen compromissen met betrekking tot vermogen, duurzaamheid en 
productiviteit. Daarom hebben we onze combi-machines zo ontworpen dat ze net 
goed werken als onze conventionele machines. Dit betekent dat u kunt genieten 
van een handige en krachtige stoksnoeizaag én een zeer efficiënte en 
betrouwbare grondfrees.
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HUSQVARNA 525LK
Lichtgewicht trimmer voor fulltime gebruik. Kan worden uitgerust met veel 
verschillende accessoires – voor veel verschillende taken. X-Torq geeft 
vermogen een extra impuls. Loop-handgreep.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, Standalone starter,  
Auto return stopschakelaar, comfort.handgreep en “Click on” accessoires.

967 14 83-02 € 625

HUSQVARNA 122LK

Lichtgewicht gemakkelijk te starten trimmer met gebogen steel, perfect 
voor huiseigenaren. Met een Auto return stopschakelaar en een low  
noise motor.

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,8 kg. Low noise motor, Smart Start, Auto return 
stopschakelaar en “Click on” accessoires.

967 25 28-01 € 379

HUSQVARNA 524LK
Trimmer met 4-takt motor, voor full-time gebruik. Kan worden uitgerust  
met veel verschillende accessoires – voor veel verschillende taken. 
Loop-handgreep.

25 cm³, 0,8 kW, 5,4 kg. Een pure brandstofmotor, Smart Start, comfort  
tuur, soft grip handgreep en “Click on” accessoires.

967 32 69-01 € 645

NIEUW

FULLTIME GEBRUIK
Dit zijn heavy-duty machines  
die bestand zijn tegen veelvuldig 
gebruik door professionals. 
Uitstekende prestaties en balans,  
u verzet heel veel werk met een 
minimum aan belasting op uw 
lichaam. Husqvarna design is er 
altijd op gericht om u te helpen het 
meeste uit uw werkdag te halen, 
met uitstekende resultaten.

SPORADISCH GEBRUIK
Combi-machines voor huizenbezit-
ters die een hoog prestatieniveau 
en duurzaamheid wensen, in  
combinatie met een gemakkelijke 
start en bediening. En voor wie 
design kan waarderen dat slimme 
oplossingen en fantastische 
resultaten oplevert. HUSQVARNA 129LK

Lichtgewicht trimmer, perfect voor thuis in de tuin. Gemakkelijk te starten. 
Heeft een handige Tap-n-Go trimmerkop.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg. Smart Start, Auto return stopschakelaar en  
“Click on” accessoires.

967 19 36-01 € 449
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TRIMMERKOP GTA 850 / 28
Uitgerust met combi-beschermkap en T35  
Tap-n-Go trimmerkop. Steeldiameter 28 mm.  
Past op 543RBK en 336RK.

TRIMMERKOP TA 850 / 24
Uitgerust met combi-beschermkap en T35  
Tap-n-Go trimmerkop. Past op 525RK, 525LK, 
129LK, 524LK en 122LK.

537 35 35-01 € 135

MOTORZEIS BCA 850 / 28
Uitgerust met combi-beschermkap en  
Multi 300–3 grasmes. Steeldiameter 28 mm.  
Past op 543RBK en 336RK.

MOTORZEIS BCA 850 / 24
Uitgerust met combi-beschermkap en  
Multi 255–4 grasmes. Compleet geleverd met 
J-handgreep en harnas. Past op 525RK, 525LK 
en 524LK.

ZAAGBLAD CSA 850 / 28
Uitgerust met zaagbladbescherming en Scarlett 
200 mm zaagblad. Steeldiameter 28 mm.  
Past op 336RK.

ZAAGBLAD CSA 850 / 24
Uitgerust met zaagbladbescherming en Scarlett 
200 mm zaagblad. Steeldiameter 24 mm.  
Past op 525RK.

KORTE HEGGENSCHAAR HA 110
Korte heggenschaar-accessoire. Knipbalk 55 cm. 
Pijplengte 11 cm. Steeldiameter 24 mm. Past op 
525LK, 129LK, 524LK en 122LK.

537 19 66-05 € 345

LANGE HEGGENSCHAAR HA 850
Lange heggenschaar-accessoire. Knipbalk 55 cm. 
Pijplengte 85 cm. Steeldiameter 24 mm. Past op 
535FBX, 525LK, 129LK, 524LK en 122LK. 

537 19 66-06 € 365

KANTENSNIJDER EA 850
Houdt gazons, paden en borders mooi met  
een rechte nette rand. Steeldiameter 24 mm. 
Past op 525LK, 129LK, 524LK en 122LK.

537 19 69-01 € 179

BEZEM BR 600
Stevige bezem die vuil van paden, opritten  
en zelfs uit diepe gleuven verwijdert. Inclusief 
beschermkap. Breedte 60 cm. Steeldiameter 
24 mm. Past op 525RK, 525LK, 129LK,  
524LK en 122LK.

967 29 67-01 € 415

STOKSNOEIZAAG PA 1100
Zorgt voor extra bereik als dat nodig is. Zaagt 
takken tot ca. 15 cm dik door. Lengte 110 cm. 
Steeldiameter 24 mm. Past op 535FBX, 525LK, 
129LK, 524LK en 122LK.

537 18 33-23 € 325

FREES CA 230
Ideaal voor kwetsbare borders en rond de 
stammen van bomen. Steeldiameter 24 mm.  
Past op 525RK, 525LK, 129LK, 524LK en 122LK.

967 29 42-01 € 275

VERTICUTEERUNIT DT 600
Verwijdert mos om een gezonder gazon te 
krijgen. Breedte 60 cm. Steeldiameter 24 mm. 
Past op 525RK, 525LK, 129LK en 524LK.

967 29 69-01 € 469

SWEEPER SR 600–2
Rubberen bezem met grote capaciteit, die  
zand en grind van paden, opritten en gazons 
veegt. Inclusief beschermkap. Breedte 60 cm. 
Steel diameter 24 mm. Past op 525RK, 525LK, 
129LK en 524LK.

967 29 44-01 € 479

BLAASUNIT BA 101
Krachtige blazer die paden en opritten vrijmaakt 
van blad, vuil en grasmaaisel. Steeldiameter 
24 mm. Past op 525RK, 525LK, 129LK, 524LK  
en 122LK.

967 28 64-01 € 179

VERLENGSTUK EX 780
Verlengstuk voor de steel dat bijna 80 cm extra 
bereik oplevert. Steeldiameter 24 mm. Past op 
535FBX, 525LK, 129LK, 524LK en 122LK.

967 29 71-01 € 85

HULPSTUKKEN
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Ergonomisch ontworpen draagtuigen  
voor perfecte verdeling van de belasting. 
Wanneer u lange dagen werkt met zware apparatuur, kan de kwaliteit en het 
ontwerp van uw draagtuig uw dag echt maken of breken. Een geschikt draagtuig 
moet voldoen aan veel verschillende eisen, afhankelijk van hoe u bent gebouwd 
en het soort machine dat u draagt. Het volledige Husqvarna assortiment bestaat 
uit ergonomische draagtuigen die al die aspecten meenemen.

Werk veilig en verwacht  
eersteklas resultaten. 

Wanneer u een motorzeis of trimmer gebruikt moet u naast oogbescherming en 
een vizier ook een werkbroek en veiligheidsschoeisel dragen. U moet bovendien 
de handschoenen en ge hoor bescherming niet vergeten. Ons complete assorti-
ment maai-uitrusting zorgt ervoor dat u een resultaat krijgt om trots op te zijn. 
Lees meer op bladzijde 88.

Een flexibel schoudergedeelte en 
individuele hoogteinstelling. Brede, 
geventileerde rugplaat.

Verdeelt gewicht van schouders naar 
heupen.

Makkelijk te bereiken snelsluiting voor 
noodgevallen. Schokabsorberend, 
schuivend heupkussen.

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Een geavanceerde draagtuig met een aantal unieke kenmerken, zoals instellingen voor mannen  
en vrouwen en een draaiend schoudergedeelte. U krijgt een uitstekende verdeling van het gewicht 
over de schouders en over borstkas en rug. Het draagtuig brengt bovendien een stuk van de 
belasting van de schouders naar de heupen over.

578 44 98-01 € 118

2. HUSQVARNA BALANCE X™
Een enorme verlichting voor uw bovenlichaam en armen dankzij een uitstekende verdeling van het 
gewicht over de schouders, over borst en rug, en van de schouders naar de heupen.

578 44 97-01 € 94,50

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Voor gebruik met alle soorten producten met een lange steel. De Balance Flex™ heeft een 
verbeterde tilkracht. Ergonomisch ontworpen en wordt met open haken vastgezet, makkelijk voor 
de gebruiker.

578 44 99-01 € 101,50

4. HUSQVARNA BALANCE 55 EN 35
Ergonomische draagtuigen die de belasting optimaal verdelen over uw beide schouders, borst en 
rug. De Balance 35B is speciaal ontwikkeld om te gebruiken met onze accu trimmers en 
bladblazers.

Balance 55, 537 27 57-01 € 74

Balance 35, 537 27 57-02 € 56

Balance 35B, 537 27 57-05 € 50

5. HUSQVARNA STANDAARD
Ontworpen voor de lichtere motorzeisen. Verstelbare, gevoerde schouderbanden.  
Simpele en doeltreffende snelsluiting op borst.

578 44 98-01 € 36

BOSMAAIERS/MOTORZEIS/TRIMMERS/COMBI-MACHINES
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SLAGMESSEN
Voor grassen, ruige kruidachtige vegetatie en 
houtige opslag tot maximaal 1 cm dik.

 Prijs vanaf € 18

ZAAGBLADEN
Ontwikkeld in nauwe samenwerking met professi-
onals, die met motorzeisen werken. Een winnende 
combinatie van maximale snijcapaciteit en weinig 
trillingen. Verkrijgbaar met 22 of 24 tanden.

 Prijs vanaf € 26

GRASMESSEN
Voor dicht, wild gras, maar niet voor houtachtige 
gewassen. Het gras valt op het mes en vormt een 
nette rij. Verkrijgbaar met 4 of 8 tanden.

 Prijs vanaf € 20

HUSQVARNA ECO SMEERVET
Voor de hoekoverbrenging van motorzeisen.  
Een bewezen smeervet dat de transmissie 
smeert en de axiale krachten opneemt. 
Milieuvriendelijk. Biologisch afbreekbaar. 

100 g, 503 97 64-01 € 7,85

BOSMAAIERS / MOTORZEIS / TRIMMERS / COMBI-MACHINES

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, XP® SYNTHETIC
Een volledig synthetische en biologisch afbreek-
bare twee-takt olie, ontwikkeld voor zwaar gebruik 
met zware belastingen en hoge motorsnelheden. 
VEF-goedgekeurd.

0,1 l, 578 18 03-03 € 3,50

1 l doseerfles, 578 03 70-03 € 22,50

4 l, 578 03 71-03 € 78

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, LS+
Een halfsynthetische low smoke olie die een  
zeer goede bescherming biedt tegen zuigers  
die vastlopen door een te arm mengsel of door 
koolgerelateerde problemen. VEF-goedgekeurd.

0,1 l, 578 18 03-02 € 3

1 l doseerfles, 578 03 70-02 € 16

4 l, 578 03 71-02 € 43,50

HUSQVARNA TWEE-TAKT OLIE, HP
Ontwikkeld voor goede functionaliteit bij benzine 
van slechte kwaliteit. VEF-goedgekeurd.

0,1 l, 587 80 85-01 € 2

1 l doseerfles, 587 80 85-11 € 12,50

1 l standaard, 587 80 85-10 € 12

4 l, 587 80 85-20 € 35

LEES MEER OP 
HUSQVARNA.BE

VOLAUTOMATISCHE TRIMMERKOPPEN,  
25 – 55 CC
De trimmerdraad wordt automatisch verlengd  
als deze te kort is. 

Trimmy Superauto II, 578 44 71-01 € 37

HANDMATIGE TRIMMERKOPPEN, 25 – 55 CC
Deze draad wordt handmatig doorgevoerd door 
de gebruiker, door op de draaddoorvoer knop te 
drukken en aan de draad te trekken. Hiermee kan 
de gebruiker zelf de lengte van het draad kiezen 
om het gewenste resultaat te krijgen.

S35 M10, 578 44 74-01 € 29

S35 M12, 578 44 76-01 € 29

Trimmy S II, 578 44 78-01 € 66

TRI-CUT TRIMMERKOP
Een uitgesproken design en plastic messen  
in plaats van trimmerdraad. Ideaal voor hoger 
gras en op terrein met stenen. Goed zichtbare, 
verwisselbare plastic mesjes, die veilig rond 
bomen en struiken gebruikt kunnen worden.

Tri-Cut M10, 578 44 91-01 € 41

Tri-Cut M12, 578 44 93-01 € 41

HALFAUTOMATISCHE TRIMMERKOPPEN,  
25–55 CC
De Tap-n-Go functie voert automatisch trimmer-
draad aan wanneer de kop tegen de grond wordt 
gedrukt. X-versies voor een langere levensduur 
vanwege de Tap-n-Go knop met kogellager. De 
T35 Universal heeft tevens een adapter waardoor 
hij op de meeste merken trimmers past.

T25C, 578 44 59-01 € 19

T25B, 579 29 40-01 € 31

T25 3 / 8", 578 44 60-01 € 22,50

T25 M10, 578 44 61-01 € 22,50

T35 M10, 578 44 63-01 € 32

T35 M12, 578 44 64-01 € 32

T35 Universal, 578 44 94-01 € 43,50

T35X M10, 578 44 65-01 € 49,50

T35X M12, 578 44 66-01 € 49,50

T45X M12, 578 44 68-01 € 54

T55X M12, 578 44 70-01 € 59

TRIMMERKOP ALLOY
Robuust en betrouwbaar met snel en gemakkelijk 
plaatsen van trimmerdraad. Het onderhoud wordt 
minimaal en de lage snijhoogte zorgt voor een 
net resultaat.

578 44 82-01 € 72

Verbeter de prestaties door de optimale 
trimmerkop, draad of mes te kiezen.
Onze trimmerkoppen, trimmerdraden en maaimessen zijn gemaakt om meer  
te doen dan alleen snijden. Het uitstekende ontwerp, de hoogkwalitatieve 
materialen en vereenvoudigende technologie bieden prestaties, efficiency  
en veiligheid van het hoogste niveau.

HUSQVARNA TWEE-TAKT  
BENZINE, XP® POWER
Alkylaatbenzine speciaal ontwikkeld voor 
Husqvarna twee-takt motoren. Voorgemengd 
met 2 % Husqvarna XP® synthetische twee-
takt olie. Levert een doeltreffende ontste-
king voor een schone, gezonde motor met 
een minimum aan schadelijke stoffen in de 
uitlaatgassen. VEF-goedgekeurd.

NIEUW
Husqvarna olie – gemaakt  
voor superieure prestaties.
Husqvarna olie is geoptimaliseerd volgens de ontwikkeling  
van onze motoren. En u kunt er altijd op vertrouwen dat het 
assortiment dat we leveren breed genoeg is om te passen  
bij uw omstandigheden. We gebruiken een mengsel van 
synthetische en hoog geraffineerde minerale olie, die met de 
speciaal ontwikkelde additieven zorgen voor perfecte smering, 
bescherming en schonere motoren. Husqvarna twee-takt  
olie voldoet aan onze strenge eisen, die we VEF hebben  
genoemd; Verified Engine Formula.
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TRIMMER BESCHERMKAPPEN COMBIBESCHERMKAPPEN MAAIMESBESCHERMKAPPEN ZAAGMESBESCHERMKAPPEN STEUNSCHOTELS SETS

A1
 

545 00 60-95 B1
 

503 93 42-02 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm (adapter incl.) 

F1 503 89 01-01 G1 537 04 85-01 
incl. B1 F1 22  

A2
 

503 97 71-01 B2
 

531 00 77-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

537 31 09-02 
200 mm (adapter incl.) 

F2 503 90 18-02 
(20 mm/1") 

G1 537 04 85-02 
incl. B1 F1 22  (USA) 

A3
 

503 95 43-01 B3
 

537 33 16-01 C3
 

544 02 65-02 D3
 

537 21 71-01 
200 mm 

F3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1") 
Ballbearing  

G2 952 71 56-16 
incl. F1 22   

A4
 

537 29 73-01 B4
 

545 03 09-01 C4
 

544 16 03-01 D4
 

502 03 94-06 
225 mm 

F4 503 89 01-02 
M12 

G2 952 71 56-15 
incl. F1 22  (USA) 

A5
 

537 34 94-03 B5
 

544 46 43-01 C5
 

502 46 49-01 D5
 

501 32 04-02 
200 mm (adapter incl.) 

G3 544 24 96-01 
incl. B3 F4 22  
 

A6
 

544 10 74-02 B6
 

580 44 66-06 D6
 

502 43 55-01 
225 mm (adapter incl.) 

G3 544 24 96-02 
incl. B3 F4 22  (USA) 
 

A7
 

502 46 50-01 G4 587 37 50-01
For blade attachment

A8
 

574 47 95-01 G4
587 37 50-02 
For blade attachment 
(USA)

A9 577 01 83-03

A10 580 44 66-10 

MAAIUITRUSTING HULPSTUKKEN

1 578 44 82-01 
Alloy

(Vast) 
 11 578 44 66-01 

T35X M12

(Semiauto) 
 18 578 44 40-01 

Gras 255-8 (1")
27 537 18 33-23 

PA 1100 

        

37 967 02 69-01 
CSA 850-28 

        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 12 578 44 68-01 

T45X M12

(Semiauto) 
 19 578 44 37-01 

Gras 255-4 (1")
28 967 29 44-01 

SR 600-2 
       

38 967 28 64-01 
BA 101 
        

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 20 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
29 537 19 69-01 

EA 850 

         

39 967 18 59-01 
BCA 850-24 

        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 21 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
30 537 19 66-05   (Gelede) 

HA 110                                      
40 967 18 60-01 

CSA 850-24 

        

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
22 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
31 537 19 66-06   (Gelede) 

HA 850 

        

41 967 29 67-01 
BR 600 

      

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
23 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
32 967 29 71-01 

EX 780 

          

42 967 29 69-01 
DT 600 

      

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 17 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 24 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
33 537 35 35-01 

TA 850 
       

43 967 30 08-01 
TA 1100                           
                 

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

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

34 967 29 42-01 
CA 230 
       

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 26 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
35 967 11 31-01 

GTA 850-28 

        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 36 967 02 67-01 

BCA 850-28 

        

MODEL GRAS HOOG GRAS STRUIKEN EN BOMEN HARD SURFACES

555FXT/555FX A7  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 21 22 23 D3  + 25 D4  + 26

545FXT/545FX A4  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + F2 F3  + 20 21 23 D3  + 25 D4  + 26  

535FBX 43 27 31 32

555RXT A6  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 21 22 23 D6  + 26

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 20 21 23 24

553RS/543RS/153R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 20 21 23 24

545RXT/545RX/345FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + F2 F3  + 20 21 23 D2  + 25

543RBK 35 B3  + 10 11 12 13 36 B3  + F4  +  19 20 21 23

536LiRX A9  + 17 19 20

536LiLX A9  + 17 G4
 + 

19 20

535RXT/535RX/336FR/135R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 19 20 21 23 D5  + 25

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + F4  + 19 20 21

535LS A5 B3  + 9 10 11 12 16 G3

525RXT/525RX/525RS/533RS A2 B1  + 3 6 7 8 15 B1  + F1  + 19 20 D1  + 25

525RK 28 33 34 38 41 A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 39 B1  + F1  + 19 20 40 41

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + F1  + 19

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

525LK 28 29 33 34 38 41 A2 B1  + 3 6 7 8 15 39 G1  27 30 31 32 41

524R A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + F1  + 18 19 20 D1  + 25

524LK 29 33 34 41 A2 B1  + 3 6 7 8 15 39 G1  27 30 31 32 41

336RK 35 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 36 B3  + F4  +  19 20 22 23 37

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + F1  + 19 20

129R/129RJ B6  + 3 B6  + F1  + 19

129LK 28 29 33 34 38 41 B6  + 3 39 G2  27 30 31 32 41

129L B6  + 3

129C A10  + 2

122LK 29 33 34 38 B4  + 3 30 31 32

122C A8  + 2 4



39OVERZICHT ZAAG-, MAAI- EN TRIMMERGARNITUUR

MAAIUITRUSTING HULPSTUKKEN

1 578 44 82-01 
Alloy

(Vast) 
 11 578 44 66-01 

T35X M12

(Semiauto) 
 18 578 44 40-01 

Gras 255-8 (1")
27 537 18 33-23 

PA 1100 

        

37 967 02 69-01 
CSA 850-28 

        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 12 578 44 68-01 

T45X M12

(Semiauto) 
 19 578 44 37-01 

Gras 255-4 (1")
28 967 29 44-01 

SR 600-2 
       

38 967 28 64-01 
BA 101 
        

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 20 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
29 537 19 69-01 

EA 850 

         

39 967 18 59-01 
BCA 850-24 

        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 21 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
30 537 19 66-05   (Gelede) 

HA 110                                      
40 967 18 60-01 

CSA 850-24 

        

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
22 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
31 537 19 66-06   (Gelede) 

HA 850 

        

41 967 29 67-01 
BR 600 

      

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
23 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
32 967 29 71-01 

EX 780 

          

42 967 29 69-01 
DT 600 

      

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 17 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 24 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
33 537 35 35-01 

TA 850 
       

43 967 30 08-01 
TA 1100                           
                 

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

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

34 967 29 42-01 
CA 230 
       

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 26 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
35 967 11 31-01 

GTA 850-28 

        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 36 967 02 67-01 

BCA 850-28 

        

MODEL GRAS HOOG GRAS STRUIKEN EN BOMEN HARD SURFACES

555FXT/555FX A7  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 21 22 23 D3  + 25 D4  + 26

545FXT/545FX A4  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + F2 F3  + 20 21 23 D3  + 25 D4  + 26  

535FBX 43 27 31 32

555RXT A6  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 21 22 23 D6  + 26

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 20 21 23 24

553RS/543RS/153R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 20 21 23 24

545RXT/545RX/345FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + F2 F3  + 20 21 23 D2  + 25

543RBK 35 B3  + 10 11 12 13 36 B3  + F4  +  19 20 21 23

536LiRX A9  + 17 19 20

536LiLX A9  + 17 G4
 + 

19 20

535RXT/535RX/336FR/135R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 19 20 21 23 D5  + 25

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + F4  + 19 20 21

535LS A5 B3  + 9 10 11 12 16 G3

525RXT/525RX/525RS/533RS A2 B1  + 3 6 7 8 15 B1  + F1  + 19 20 D1  + 25

525RK 28 33 34 38 41 A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 39 B1  + F1  + 19 20 40 41

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + F1  + 19

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

525LK 28 29 33 34 38 41 A2 B1  + 3 6 7 8 15 39 G1  27 30 31 32 41

524R A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + F1  + 18 19 20 D1  + 25

524LK 29 33 34 41 A2 B1  + 3 6 7 8 15 39 G1  27 30 31 32 41

336RK 35 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 36 B3  + F4  +  19 20 22 23 37

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + F1  + 19 20

129R/129RJ B6  + 3 B6  + F1  + 19

129LK 28 29 33 34 38 41 B6  + 3 39 G2  27 30 31 32 41

129L B6  + 3

129C A10  + 2

122LK 29 33 34 38 B4  + 3 30 31 32

122C A8  + 2 4
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Het kost tijd en moeite om een gezonde en mooie haag te krijgen. Een goed 
onderhouden haag biedt u privacy en geeft de tuin een mooie en aantrekkelijke 
zichtlijn. Verschillende hagen hebben verschillend gereedschap nodig, dat  
is belangrijk wanneer u een heggenschaar koopt. Alle heggenscharen van 
Husqvarna zijn krachtig, nauwkeurig en efficiënt om elke keer fantastische 
resultaten op te leveren. Er zijn machines die zijn ontworpen om uw werk 
makkelijker te maken.

EEN MOOIE  
HAAG IS GEEN TOEVAL
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

Extra bereik.
Naast machines met standaard lengte bieden we  
ook goed gebalanceerde, comfortabele en krachtige 
verlengde heggenscharen aan. Deze machines maken 
het gemakkelijk om hagen bij te werken die hoog zijn  
of waar u moeilijk bij kunt komen.

Fantastische veelzijdigheid.
Een aantal van onze heggenscharen zijn voorzien met 
een verstelbare knipbalk of achterhandgreep. Deze 
functies zorgen voor meer veelzijdigheid, beter comfort 
en maken uw werk minder vermoeiend.

Stille werking.
De low noise motortechnologie en het speciale design 
maken onze heggenscharen voor particulier gebruik stil 
en makkelijk te gebruiken. Een zeer belangrijk aspect 
voor iedereen die werkt in woonwijken.

Weinig trillingen.
Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) in de handgrepen 
vermindert de stress op armen en handen zodat  
u de hele dag alert en productief blijft.

Makkelijker starten.
De motor en starter zijn ontwikkeld om de machine  
snel en met weinig inspanning te kunnen starten, zodat  
u snel kunt beginnen.

Gemaakt om lang mee te gaan.
Het robuuste design verlengt de levensduur en zorgt  
dat de heggenschaar klaar is voor het zware werk.

Power voor het milieu.
De X-Torq motortechnologie vermindert schadelijke 
uitlaatgassen vermindert en verbetert de brandstof-
zuinigheid.
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ZORG DAT U UW HAGEN ALTIJD BIJWERKT  
MET EEN EERSTEKLAS RESULTAAT

Waarom zou u een accu heggenschaar kiezen?
Een laag geluidsniveau. Geen directe emissie. Weinig trillingen. Een perfecte balans.  
Hoge prestaties. Dit zijn enkele criteria voor een uitstekende heggenschaar. En dit is wat 
u krijgt met een heggenschaar uit de Husqvarna Accu Series. Het betekent dat  
u een lichtgewicht, perfect gebalanceerde heggenschaar krijgt, waarmee  
u comfortabel werkt, ook na uren hagen knippen. Bovendien krijgt  
u het lage onderhoud dat bij accugereedschap hoort.
 De Husqvarna backpack accu heeft een capaciteit die zes keer 
groter is dan de standaard Husqvarna accu. U hoeft dus niet op  
te laden tot u klaar bent voor die dag. Lees meer op bladzijde 4.

HEGGENSCHAREN

ENKELZIJDIGE HEGGENSCHAREN

Recht in één beweging.
Enkelzijdige heggenscharen maken het 
eenvoudiger om recht en zeer nauwkeurig te knippen.  
U kunt bovendien langere knipbalken gebruiken om brede 
hagen in één zwaaibeweging te knippen.

VERLENGDE HEGGENSCHAREN

Bereik waar andere moeite hebben.
Verstelbare, verlengde heggenscharen zijn perfect wanneer u bij  
moeilijk bereikbare plaatsen wilt komen zonder prestaties te verliezen. 
Ze hebben een superieure hantering, zijn gemakkelijk te starten, 
geschikt voor zowel hoge als lage hagen. De HE4, met zijn terugklapbare 
knipbalk, is daarnaast extra makkelijk op te bergen en te vervoeren.

DUBBELZIJDIGE HEGGENSCHAREN

Flexibele hantering onder elke hoek.
Dubbelzijdige heggenscharen zijn gemaakt voor in vorm gesnoeide 
hagen. Ze bieden efficiënte en comfortabele bediening door de functies 

zoals Smart Start en Low Vib en verstelbare handgreep  
op bijna alle modellen.

Moeilijke plaatsen

Lage en hoge hagen

Fantastische hantering

Eenvoudig opbergen

Hagen in vorm knippen

Snelle start

Fantastische prestaties

Verstelbare handvatten

Brede hagen

Vormsnoeien

Comfortabele bediening

Knipbalk met 
afstandsbediening

Lange knipbalk

Bladvanger

Draaibare achterhandgreep

Verstelbare  
hoek knipbalk

Zachte handvatten
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HUSQVARNA 536LiHD70X
Zeer stille, maar zeer efficiënte accu-heggen-
schaar met uitstekende ergonomie. 70 cm 
dubbele knipbalk en gemakkelijk draaiende 
achterhandgreep. Geen directe emissie, stil  
en weinig trillingen voor de best mogelijke 
arbeidsomstandigheden.

3,9 kg excl. accu, 4000 knipbeweg./min, knipbalk 
70 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd en 
draaiende achterhandgreep.

966 72 95-02 € 469

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiHD60X
Zeer stille, maar zeer efficiënte accu-heggen-
schaar met uitstekende ergonomie. 60 cm 
dubbele knipbalk en gemakkelijk draaiende 
achterhandgreep. Geen directe emissie, stil  
en weinig trillingen voor de best mogelijke 
arbeidsomstandigheden.

3,8 kg excl. accu, 4000 knipbew./min, knipbalk 
60 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd en 
draaiende achterhandgreep.

966 72 94-02 € 429

Excl. accu en oplader

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

3,2 kg excl. accu, 3000 knipbew./min, knipbalk 
45 cm. savE™ voor maximale bedrijfstijd. 

967 09 83-01, excl. lader en accu € 199

967 09 83-02, incl. QC80 en BLi10 € 339

HEGGENSCHAREN

HUSQVARNA 325HE4
Heggenschaar met groot bereik, voor veelvuldige 
gebruikers die een laag gewicht en goede ergo-
nomie wensen. Afstandbediening van knipbalk  
en makkelijke start.

25,4 cm³, 1 kW, knipbalk 55 cm, 6,4 kg. 
Standalone starter, X-Torq en verstelbare knipbalk.

966 78 77-01 € 809

HUSQVARNA 325HE3
Verlengde heggenschaar met groot bereik, voor 
veelvuldige gebruikers die een laag gewicht  
en goede ergonomie wensen. Afstandbediening  
van knipbalk en makkelijke start.

25,4 cm³, 1 kW, knipbalk 55 cm, 6,35 kg. 
Standalone starter, X-Torq, afstandsbediende  
en verstelbare knipbalk. 

966 78 76-01 € 775

HUSQVARNA 226HD60S
Uitzonderlijk goed gebalanceerd, met een dubbele 
knipbalk van 60 cm lang. Gemaakt om bestand  
te zijn tegen zwaar werk. Een laag trillingsniveau.

23,6 cm³, 0,85 kW, knipbalk 60 cm, 5,8 kg. 
Standalone starter, X-Torq, Low Vib en verstelbare 
achterhandgreep. 

967 27 98-01 € 655

HUSQVARNA 122HD60
Geluidsarme, lichte heggenschaar voor 
particulieren met handige functies zoals een 
verstelbare achterhandgreep en Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, knipbalk 59 cm, 4,9 kg.  
Smart Start, Auto return stopschakelaar, low noise 
motor, LowVib en draaiende achterhandgreep.

966 53 24-01 € 349

HUSQVARNA 122HD45
Geluidsarme, lichte heggenschaar voor 
particulieren met nuttige functies zoals een  
Auto return stopschakelaar en Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, knipbalk 45 cm, 4,7 kg.  
Smart Start, Auto return stopschakelaar,  
low noise motor en LowVib.

966 53 23-01 € 299

HUSQVARNA 226HS75S
Uitzonderlijk goed gebalanceerd, met een enkele 
knipbalk van 75 cm lang. Gemaakt voor een lange 
levensduur ondanks zware omstandigheden.

23,6 cm³, 0,85 kW, knipbalk 75 cm, 5,7 kg. 
Standalone starter en X-Torq. 

967 27 96-02 € 675

FULLTIME GEBRUIK
Professionele heggenscharen 
uitgerust met krachtige en zuinige 
X-Torq-motoren. De uitvoering 
met extra verlengstuk maakt gro-
tere bewegingen mogelijk om de 
productiviteit te vergroten, terwijl 
de uitvoeringen met verstelbare 
achterhandgreep het verticaal 
knippen vereenvoudigen.

PARTTIME GEBRUIK
Stokheggenscharen voor 
professionals die ze veelvuldig 
gebruiken en huizenbezitters  
die apparatuur van professioneel 
niveau wensen. Ze combineren 
het vermogen en de prestaties 
van de grotere machines met het 
gemak en het lage gewicht van de 
kleinere machines. Zodat u uw tuin 
kunt vormgeven en onderhouden.

SPORADISCH GEBRUIK
Deze Husqvarna heggenscharen 
zijn geschikt voor particulieren en 
hebben gemakkelijk te gebruiken 
functies, zoals Smart Start en 
verstelbare achterhandgrepen.  
Ze zijn licht, stil en gemakkelijk  
te hanteren.

HUSQVARNA 226HD75S
Uitzonderlijk goed gebalanceerd, met een dubbele 
knipbalk van 75 cm lang. Gemaakt om bestand  
te zijn tegen zwaar werk. Een laag trillingsniveau.

23,6 cm³, 0,85 kW, knipbalk 75 cm, 6,0 kg. 
Standalone starter, X-Torq, Low Vib en verstelbare 
achterhandgreep.

967 27 99-01 € 695

HUSQVARNA 536LiHE3
Zeer efficiënte stokheggenschaar met een bereik 
van 3,5 m. De hoek van de knipbalk wordt op 
afstand aangepast en de heggenschaar heeft  
de spaarstand savE™. Geen directe emissie, stil 
en weinig trillingen voor de best mogelijke 
arbeidsomstandigheden.

4,1 kg excl. accu, 4000 knipbew./min, knipbalk 
55 cm. Transportstand en savE™ voor maximale 
bedrijfstijd.

967 34 15-11 € 479

Excl. accu en oplader

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Weg met blad, rommel, gras, stof, spinnenwebben, zand, grind – én het 
harde werk. Husqvarna bladblazers zijn ontworpen met de gebruiker in 
het middelpunt en zijn efficiënt en plezierig om mee te werken. En met 
een aantal taken in gedachten weet u zeker dat deze bladblazers ze 
moeiteloos uitvoeren.

BLADBLAZERS

LAAT DE NATUURKRACHTEN 
VOOR U OPRUIMEN
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

BLADBLAZERS

Totale controle.
Met de cruise control kunt u de snelheid van de ventilator 
instellen, zodat u de volledige controle over uw werk hebt.

Een laag geluidsniveau.
Onze accu blazers hebben een zeer laag geluidsniveau, 
slechts 79 dB(A) op de 536LiBX. Dit zorgt voor een 
comfortabele werkomgeving voor u en weinig verstoring 
voor anderen, vergeleken met machines op benzine.  
Dit maakt ze ideaal om in woonwijken te gebruiken.

Blazen of opzuigen.
De 125BVX kan gemakkelijk in de opzuigstand gezet 
worden. Op die manier kunt u efficiënt vuil verzamelen.

Weinig trillingen.
Efficiënte trillingsdemping vermindert de stress op armen 
en handen zodat u de hele dag alert en productief blijft.

Hoog vermogen.
De bladblazers hebben motoren met hoge specificaties 
die krachtig genoeg zijn om blad en tuinafval op een 
hoop te blazen op de plek van uw keuze.

Makkelijker starten.
Smart Start zorgt dat de bladblazer snel start, met 
minimale inspanning en minder weerstand in het 
startkoord.

Lange service-intervallen.
Het grote filteroppervlak op de benzine bladblazers 
betekent minder slijtage van de bladblazer en u kunt 
langer met de machine doorwerken voordat u het filter 
schoon moet maken.
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RUGGEDRAGEN BLAZERS

Grotere terreinen met gemak schoon.
De ruggedragen blazers van Husqvarna zijn krachtige 
machines die de gebruiker volledige controle bieden. 
Ze zijn ideaal om grote terreinen schoon te blazen en 
lang achter elkaar zwaar werk te verrichten.

HANDGEDRAGEN BLAZERS

Veelzijdig en efficiënt.
Perfect ontworpen voor efficiënt werken op kleine tot middel-
grote terreinen. Onze handgedragen bladblazers combineren 
een hoog vermogen met een fantastische balans en maakt  
ze perfect voor allerlei lichte en meer veeleisende taken.  
De handgedragen reeks bestaat uit zowel accu blazers  
als benzine blazers.

Cruise control en boost 
functies stelt u eenvoudig 
in met de intuïtieve toetsen

In-lijn luchtuitlaat

Hoge luchtdruk voor flexibel en 
efficiënt schoonblazen

Snelsluiting op luchtfilter

Brede schouderriemen

De handgreep op onze 
blazers is zo geplaatst dat  
de laterale krachten die de 
luchtstroom en de motor 
genereren, geneutraliseerd 
worden

Grote terreinen

Uitstekend blaasvermogen

Topklasse ergonomie

Kleine-middelgrote terreinen

Fantastische manoeuvreerbaarheid

Op benzine of met accu

BLADBLAZERS

S-vormige  
uitlaat voor 
betere prestaties.

Het ventilatorhuis is zo ontworpen dat 
de luchtstroom in lijn is met de bedie-
ningshendel. Dit elimineert de laterale 
krachten en maakt het gemakkelijker 
om de blazer te manoeuvreren en 
 efficiënt te werken.

BLAAS HET HARDE WERK WEG

Krachtige en  
lichte accu blazers.
Ze produceren geen uitlaatgassen en minder 
geluid en zijn toch net zo krachtig als veel van 
hun benzine equivalenten. We hebben het 
over onze accu blazers die naast een goed 
gebalanceerd ontwerp ook nog eens behoren 
tot de blazers met het laagste gewicht op de 
markt. En, last but not least, ze zijn gemakkelijk 
te gebruiken. Om te starten en te stoppen 
hoeft u alleen maar een knop op de intuïtieve 
toetsenbediening in te drukken.

Heupgordel
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HUSQVARNA 436LiB
Lichtgewicht bladblazer met cruise control, direct 
start en boost power mode. Gemakkelijk te 
gebruiken en stil dank zij Li-ion-technologie.

81 dB(A) 10,8 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg excl. accu. 
Cruise control, boost mode en savE™ voor 
maximale bedrijfstijd.

967 25 24-02 € 335

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiB
Deze lichte, krachtige bladblazer is goed 
gebalanceerd, voor een hoog comfort tijdens 
lange werkdagen. Stil, dankzij het ventilator-
design en een Li-ion accu. Inclusief enkel harnas.

82 dB(A) 11,6 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg excl. accu. 
Cruise control, boost mode en savE™ voor 
maximale bedrijfstijd.

967 62 83-01 € 435

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA 536LiBX
Deze krachtige ruggedragen bladblazer heeft 
een uitstekende balans en is de lichtste die in zijn 
klasse verkrijgbaar is, voor een hoog comfort 
tijdens lange werkdagen. Uitzonderlijk stil, dankzij 
het ventilatordesign en een Li-ion accu. Inclusief 
heupkussen.

79 dB(A) 12,2 m³/min, 58 m /s, 2,8 kg (2,5 kg 
excl. kabel). Cruise control, boost mode en savE™ 
voor maximale bedrijfstijd.

967 25 26-02 € 539

Excl. backpack accu

BLADBLAZERS

HUSQVARNA 580BTS
Onze meest krachtige ruggedragen bladblazer. 
Grote luchtstroom en -snelheid, lange werkings-
duur en comfortabele schouderbanden.

75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m /s, 118 kg. X-Torq,  
Air Injection™, Low Vib, verstelbare handgrepen 
en Cruise control.

966 62 96-01 € 959

HUSQVARNA 125BVX
Deze goed gebalanceerde handgedragen 
bladblazer, die ideaal is voor huizenbezitters, 
combineert vermogen, gebruiksgemak en 
maoeuvreerbaarheid. Inclusief zuighulpstuk.

28 cm³, 12 m³/min, 58 m /s, 4,4 kg. Smart Start, 
Auto return stopschakelaar, zuigfunctie, 
mulchfunctie, in-lijn uitlaat en Cruise control.

952 71 56-45 € 369

HUSQVARNA 125B
Deze goed gebalanceerde handgedragen 
bladblazer, die ideaal is voor huizenbezitters, 
combineert vermogen, gebruiksgemak en 
maoeuvreerbaarheid.

28 cm³, 12 m³/min, 58 m /s, 4,3 kg. Auto return 
stopschakelaar, in-lijn uitlaat en Cruise control.

952 71 56-43 € 299

HUSQVARNA 570BTS
Krachtige commerciële ruggedragen bladblazer 
voor zware klussen. Grote luchtstroom en 
-snelheid, lange werkingsduur en comfortabele 
schouderbanden.

65,6 cm³, 22 m³/min, 105,6 m /s, 11,1 kg. 
X-Torq, Low Vib, verstelbare handgrepen en Cruise 
control.

966 62 94-01 € 869

HUSQVARNA 525BX
Krachtige, goed gebalanceerde handgedragen 
bladblazer. Met een speciaal ventilator- en huis-
design en X-Torq voor een grote blaascapaciteit.

25,4 cm³, 13 m³/min, 70 m /s, 4,3 kg. X-Torq, 
Auto return stopschakelaar en Cruise control.

967 28 42-01 € 409

HUSQVARNA 530BT
Lichtgewicht commerciële ruggedragen 
bladblazer in een klasse op zich. Combineert 
gemakkelijke bediening, fantastische balans  
met indrukwekkende prestaties.

29,5 cm³, 10,2 m³/min, 64,8 m /s, 6,7 kg. X-Torq, 
Low Vib, verstelbare handgrepen en Cruise control.

966 78 03-01 € 529

HUSQVARNA 350BT
Commerciële bladblazer in het populaire 50 cc 
middensegment, met een krachtige X-Torq motor 
en comfortabele backpack en bediening.

50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m /s, 10,2 kg. X-Torq, 
Low Vib, verstelbare handgrepen en Cruise control.

965 87 75-01 € 599

PARTTIME GEBRUIK
Recente ontwikkelingen in accu-
technologie hebben het geleverde 
vermogen enorm verbeterd. En  
of u nu een professional bent of 
een particulier die zijn apparaat 
veel gebruikt, u zult onder de 
indruk zijn van de prestaties van 
de Husqvarna accu bladblazers.

SPORADISCH GEBRUIK
Voor huizenbezitters die minder 
vaak een bladblazer gebruiker, 
maar wel de kwaliteit van 
Husqvarna kunnen waarderen.  
Dit betekent een stevige bouw, 
grote capaciteit, goede prestaties 
en gebruikersvriendelijke 
bediening. 

FULLTIME GEBRUIK
Ruggedragen bladblazers  
met accu voor professionele 
gebruikers die vele uren per week 
doorbrengen met het wegblazen 
van bladeren en vuil. Met functies 
die professionals eisen, zoals 
duurzaamheid, ergonomie en  
een fantastische balans.
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HARDE MATERIALEN ZAGEN MET MINIMALE 
INSPANNING EN MAXIMALE EFFICIENCY
Husqvarna doorslijpmachines en diamantschijven staan bekend om hun hoge productiviteit en betrouwbare werking.  
Of u nu de voorkeur geeft aan benzine of een elektrische aandrijving, u krijgt een optimale mix met een hoge vermogen-gewicht 
verhouding, lage trillingsniveaus, ergonomisch design en eenvoudig onderhoud. Voor de beste zaagprestaties kiest u een 
Husqvarna diamantschijf die is geoptimaliseerd voor de machine en het materiaal dat doorgezaagd moet worden.

Maximale bedrijfstijd.
Active Air Filtration™ is een van de 
meest efficiënte luchtfiltersystemen 
op de markt en levert indrukwekkend 
lange serviceintervallen.

Optimale prestaties.
De K 760 en K 970 hebben een 
nieuw cilinderontwerp en geïnte-
greerde hitteplaten die optimale 
motorprestaties leveren ongeacht  
de variaties in klimaat en brandstof.

Praktisch stofbeheer.
Superieur stofbeheer met een mini-
mum aan water en slib. Onze door-
slijpmachines op benzine hebben  
een nieuw ontworpen waterkraan, 
waardoor een progressieve instelling 
van de waterstroom mogelijk is.

Makkelijker starten.
DuraStarter™ is een vrijwel onder-
houdsvrije starter met een stofdichte 
retourveer en poelielager en een 
heavy duty startkoord. 
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Smartcarb™ zorgt voor een hoog vermogen 
en een laag brandstofverbruik, ook wanneer 
het luchtfilter vies wordt. Dit leidt tot een veel 
efficiëntere en zuinigere werking.

Het stofbeheersingssysteem  
zorgt voor schoner zagen met  
minder waterverbruik en slib.

De unieke en makkelijk te installeren 
stofafzuigunit zorgt voor een 
onovertroffen stofopvang.

Scan de QR-code voor uw gratis 
Power Cutter User Guide iPad app. 

Of download een PDF-versie op 
husqvarnacp.com

Een lichtgewicht, compact design en optimaal 
geplaatste handgrepen, met een uitstekend anti-
trillingssysteem. Bij elkaar maakt dit de machines 
eenvoudiger te hanteren en u wordt minder moe 
als u lang moet werken.

Diagrip™ zorgt voor optimale distributie van de 
diamanten en houdt ze langer in het segment. 
Het resultaat zijn zaagbladen met een superieure 
zaagcapaciteit, langere levensduur en een 
soepele, snelle zaagsnede.

Zeer efficiënt zagen – met  
een minimum aan stof en slib.

Doorslijpen op gevoelige of openbare plaatsen, of het nu binnen of buiten 
is, kan een probleem zijn. De ene keer is het niet mogelijk om water te 
gebruiken, en andere keren zijn er beperkingen aan de verspreiding van 
stof. De oplossing is ons innovatieve stofbeheersingssysteem voor schoon 
en efficiënt droog- en natzagen. Veel van onze machines hebben een 
slimme set met een geïntegreerde regelaar voor natzagen. Deze zorgt 
voor een constante waterstroom, die voldoende is om het stof te binden 
zonder te veel slib te krijgen. Voor droogzagen heeft de K3000 Vac een 
unieke stofopvangunit die gemakkelijk op de machine aan te brengen is. 
Het resultaat? Een stofopvang waar geen enkele andere machine bij  
in de buurt kan komen.

De ultieme gids  
voor veilig zagen.

De digitale Power Cutter User Guide is een 
aanvulling op de gebruikshandleiding. Het 
is een praktische informatiebron voor zowel 
full-time gebruikers en voor wie minder 
frequent een doorslijpmachine gebruikt. 

BENZINE

Zeer productief voor  
grote zaagkarweien buiten.
Onze doorslijpmachines op benzine zijn allemaal 
uitgerust met zuinige X-Torq motoren met veel 
vermogen en een fantastische trillingsdemping. 
Ideaal voor het droog of nat zagen van trottoir-
banden en tegels bij tuinaanleg of het zagen  
van beton, metselwerk, asfalt en metaal bij allerlei 
bouwwerkzaamheden.

ELEKTRISCH

Ideaal om binnen en in  
gevoelige omgevingen te zagen.
Onze elektrische doorslijpmachines zijn 
nu verkrijgbaar in versies voor droog én 
voor nat zagen; de K 3000 Wet minimali-
seert de hoeveelheid water en slib tijdens 
het nat zagen en de K 3000 Vac maakt 
het mogelijk droog te zagen met een 
minimale hoeveelheid stof. Ze zijn beide 
uitgerust met Elgard™ overbelastings-
beveiliging en Electronic SoftStart™, die 
een makkelijke, soepele start garandeert. 

Krachtige motoren

Snel zagen

Grote zaagdiepte

Geen uitlaatgassen

Minimaal slib

Fantastisch stofbeheer
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OP BENZINE
Krachtige en efficiënte doorslijp-
machines die tot 5,9 kW leveren. 
Zeer productief voor grote zaag-
werkzaamheden buiten vanwege 
de geavanceerde trillingsdemping, 
best-in-class ergonomie, hoge 
vermogen-gewicht verhouding  
en minimale eisen aan service.

ELEKTRISCH
Kan zowel droog- als natzagen. 
Geen direct emissie en fantastisch 
stofbeheer, ideaal om binnen en in 
gevoelige omgevingen te zagen. 
Snel en efficiënt zagen en aanpas-
sen van bouwstenen, pijpleidingen, 
verstevigingen, balken enz. op 
locatie.

HUSQVARNA K 970
Krachtig genoeg voor een grote zaagdiepte, 
maar wel behendig genoeg voor allround zaag-
klussen. Met SmartTension voor halfautomati-
sche riemspanning minimaliseert u het risico van 
onder- en overspanning. De magnesium zaag-
bladbescherming bespaart gewicht.

Zaagbladdiameter 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 
11,0/11,6 kg, zaagdiepte 125/155 mm, X-Torq, 
Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge en 
EasyStart.

HUSQVARNA K 3000 VAC
Voor klussen waar natzagen niet echt een optie 
is, houdt de K 3000 Vac het stof onder controle. 
Bevestig gewoon de stofafzuigunit op de zaag-
bladbescherming van de doorslijpmachine en 
sluit hem aan op een stofzuiger. Het stof verdwijnt 
dan direct in de stofzuigerzak. Slim, schoon en 
efficiënt.

Zaagbladdiameter 350 mm, 230/120/110 V, 
2700/1800/2200 W, 7,9 kg (excl. stofafzuigunit), 
stofafzuigunit 1,0 kg, zaagdiepte 119 mm, 
Elgard™ en SoftStart™.

HUSQVARNA K 760
Ons verkoopsucces, een allround doorslijpmachi-
ne. Een laag gewicht en elk detail is ontwikkeld 
met de gebruiker in gedachten. De uitstekende 
vermogen-gewicht verhouding, de betrouwbare 
start en uitzonderlijk lage trillingen (minder dan 
2,5 m /s²) betekenen minder belasting en maxi-
male werktijd.

Zaagbladdiameter 300/350 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 
9,6/9,8 kg, zaagdiepte 100/125 mm, X-Torq, 
Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge en 
EasyStart.

HUSQVARNA K 1270
Deze compleet nieuwe versie van onze grootste 
doorslijpmachine heeft een zuinige X-Torq motor 
en digitale ontsteking om makkelijk te starten.  
De traploos instelbare magnesium zaagblad-
bescherming bespaart gewicht.

Zaagbladdiameter 350/400 mm, 119 cm³, 
5,8 kW, 13,3 /13,7 kg, zaagdiepte 118/145 mm, 
X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™ en 
EasyStart.

HUSQVARNA K 3000 WET
Ideaal voor natzagen in gevoelige omgevingen 
waar u de hoeveelheid slib wilt minimaliseren. 
Gemakkelijk om de waterstroom zo klein mogelijk 
te houden, net genoeg om het stof efficiënt te 
binden. Kan gemakkelijk aangepast worden om 
droog te zagen, door het monteren van een 
stofafzuigaccessoire.

Zaagbladdiameter 350 mm, 230/120/110 V, 
2700/1800/2200 W, 8,5 kg, zaagdiepte 
125 mm, Elgard™ en SoftStart™. 

1. ZAAGTROLLEYS
Speciaal ontworpen voor onze handgedragen 
doorslijpmachines op benzine. De zaagwagens 
maken het gemakkelijk om in rechte of gebogen 
lijnen te zagen en dicht bij wanden en trottoirban-
den. Ze worden geleverd met een stabilisator die 
de machine stabiel in de zaagsnede houdt. Ze 
zijn compact en kunnen worden ingeklapt, voor 
eenvoudig transport.

KV 970 /1270, 587 76 84-02

KV 760, 587 76 84-01

2. HUSQVARNA WT 15
Een compacte en eenvoudig te gebruiken water-
tank met elektrische pomp. De tank heeft een 
capaciteit van 15 liter en daarmee kunt u onaf-
gebroken 45 minuten lang zagen. Met accu, 
18,5 V Gardena Li-ion accusysteem.

966 70 83-01, 220 V

966 70 83-02, 110 V

3. WATERDRUKTANK
Geschikt voor 13,3 liter en geleverd met een 
slang van 3 meter die wordt aangesloten  
op de natzaagkit van de doorslijpmachine.

506 32 63-02

4. WATERSLANG
9 meter lang met snelkoppelingen en de moge-
lijkheid om meerdere slangen op elkaar aan te 
sluiten.

506 32 89-34

5. TRANSPORTKISTEN
Perfect ter bescherming zodat er geen appara-
tuur verloren kan raken tijdens het vervoer tus-
sen werklocaties. Gemaakt van triplex met meta-
len verstevigingen aan randen en hoeken.

K 1270 / K 970, 506 31 08-02

K 760, 505 46 02-01

6. BENZINETANK MET ANTIMORS-SCHENKTUIT
Bijtanken wordt makkelijk. Gemaakt van sterk 
plastic, heeft een capaciteit van 6 liter. Goedge-
keurd volgens de VN-regelgeving.

505 69 80-01

7.  TWEE-TAKT OLIE IN EEN HANDIGE 
DOSEERFLES

Twee-takt olie van hoge kwaliteit, ontwikkeld om 
te voldoen aan alle zware uitdagingen die een 
twee-takt olie kan tegenkomen. Dosering van 2 cl., 
die moet worden gemengd met een liter benzine. 
Zo krijgt u snel en eenvoudig het juiste oliemengsel.

587 80 85-11

NIEUW NIEUW
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HUSQVARNA ELITE-CUT

Professionele diamantschijven  
om snel te zagen in alle materialen.
Superieure zaagprestaties dankzij Diagriptechnologie 
en innovatief segmentontwerp om efficiënt te zagen, 
te koelen en slib af te voeren, wat zowel de zaagsnel-
heid als de levensduur verlengt. Easy-fit asbus om het 
asgat te vergroten van 20 naar 25,4 mm. De verpak-
king is op maat gemaakt zodat u gegarandeerd de 
juiste schijf voor verschillende materialen vindt.

DIAMANTSCHIJVEN  
OM IN ALLE MATERIALEN TE ZAGEN
Voor handgedragen toepassingen is het belangrijk dat het zagen snel en soepel verloopt zodat de belasting op  
de gebruiker minimaal is. Voor maximale werkefficiëntie en kostenbewustzijn raden wij aan een schijf te kiezen met  
de eigenschappen die geschikt zijn voor het werk dat u gaat uitvoeren. Husqvarna Elite-Cut diamantschijven zijn 
ontwikkeld voor professionele gebruikers die hoge eisen stellen aan efficiency. En wilt u veel verschillende materialen 
met hetzelfde zaagblad zagen is Husqvarna Vari-Cut de serie die u moet hebben. De Husqvarna Tacti-Cut serie 
bestaat uit diamantschijven met gebalanceerde prestaties, ontwikkeld om zo nu en dan te zagen.

HUSQVARNA VARI-CUT

Premium schijven voor all-round 
toepassingen.
Vari-Cut schijven hebben goede prestaties en leveren 
een hoge zaagsnelheid met een goede levensduur bij 
frequent allround gebruik. Deze productfamilie kent 
drie versies om in verschillende materialen te zagen, 
allemaal zeer duidelijk op de verpakking aangegeven.

HUSQVARNA TACTI-CUT

Kwaliteitsschijven voor precisie  
zagen in harde materialen.
Zorgt voor een goede balans tussen prijs en prestaties. 
Aanbevolen wanneer u zo af en toe zaagt en op zoek 
bent naar lage kosten per zaagblad.

Welk zaagblad past bij uw klus? 
Zie de verpakking voor richtlijnen.

Aanbevelingen – diamantschijven.

MATERIAAL ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 S45 S50
S65 

PLUS
S85 S35 S50

S50 
PLUS

S65 S85

NATUURSTEEN l l l l l l l l l 

HARDE MATERIALEN l l l l l l l l  l l l l l l  l l l l  l  

BETON l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

UNIVERSEEL l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

SCHURENDE 
MATERIALEN

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

ASFALT l l l l l l l l l l l l l l l

 

••• = Optimaal ••  = Goed •  = Aanvaardbaar  = Niet aanbevolen
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GRASMAAICONCEPTEN

DUWMAAIERS

Traditioneel grasmaaien, nu veel gemakkelijker.
Voor wie heeft besloten om een duwmaaier aan te schaffen, hebben we een reeks 
machines die passen bij verschillende soorten gazons en gebruikers. Als u de veel-
zijdigheid van verschillende maaimethoden wenst, raden we u de opvangmodellen 
aan. Hiermee krijgt u zowel de mulch-optie (versnipperen) als achteropvang tijdens 
het maaien van uw gazon. En omdat wij begrijpen dat elk gazon anders is, kunt  
u gegarandeerd een machine vinden met de functies die u nodig heeft voor een 
mooi resultaat en die het leven eenvoudiger en het werk leuker maken.

ROBOTMAAIERS

Laat robots doen wat robots het beste kunnen.
Als een mooi onderhouden gazon bovenaan uw wensenlijstje staat én u vindt 
grasmaaien helemaal niet leuk, dan zijn robotmaaiers dé oplossing voor u.  
Het is zelfs zo dat u, als u tenminste geen echt kundige gazonspecialist bent, 
vrijwel niet in staat zult zijn om deze robot te overtreffen op het gebied van een 
uitstekende maairesultaten, zelfs niet op een gazon met een complexe vorm, 
hellingen en obstakels. De Husqvarna Automower® is bereid om dag in dag uit 
het klokje rond te werken, zodat u op uw eigen manier van de tuin kunt genieten.

Uitstekende manoeuvreerbaarheid

Veelzijdig maaisysteem

Opvangbak

BioClip®

Verkrijgbaar met accu

Volledig automatisch

Uitstekende gazonkwaliteit

Li-ion accu

Stille werking

Geen gras afval meer

ONZE ANTWOORDEN  
OP UW GRASMAAIWENSEN
Wanneer u op zoek bent naar een gazonmaaier heeft u meestal veel vragen.  
Wij hebben een uitgebreide reeks maaimachines als antwoord op al die vragen.  
Van zelfrijdende maaiers tot zitmaaiers, verschillende maaimethoden én accessoires 
voor een grotere veelzijdigheid, het hele jaar door. Maar wanneer u voor Husqvarna 
kiest, weet u vooral zeker dat u een machine koopt die niet alleen de resultaten levert 
die u verwacht, maar ook de kwaliteit heeft om dit jaar na jaar te blijven doen.
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RIDERS

Onovertroffen op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen.
Wilt u genieten van de rit én gemakkelijk rond elk obstakel rijden, dan is de 
Husqvarna Rider ontegenzeggelijk de maaier voor u. De Rider heeft veel 
functies en bovendien een breed assortiment accessoires om het werk 
gedaan te krijgen. Door de gelede besturing heeft de Rider een uitstekende 
manoeuvreerbaarheid en een kleine draaicirkel. Het aan de voorzijde 
gemonteerde maaidek maait zonder problemen op moeilijk bereikbare 
plaatsen, zoals onder struiken of langs hekken.

TRACTOREN

Uw werkpaard in de tuin.
Met prestaties van hoge kwaliteit en gemakkelijke bediening brengen de Husqvarna 
tractoren veelzijdigheid aan in het werk in de tuin. Het brede assortiment accessoires 
en een geïntegreerde keuze uit meerdere maaimethoden maken uw tractor enorm 
veelzijdig. Ideaal voor efficiënt gazononderhoud en diverse andere taken in uw tuin.  
De Husqvarna tractoren kunnen worden voorzien van aanhangers, strooiers, 
sneeuwblazers en dergelijke. Daarmee verandert u ze in werk-
paarden om het hele jaar door te gebruiken.

Superieure manoeuvreerbaarheid

Veelzijdig maaisysteem

BioClip®

Jaar-rond gebruik

Verkrijgbaar met accu

Veelzijdig maaisysteem

Opvangbak

BioClip®

Jaar-rond gebruik

Uitstekend comfort
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Wat is ervoor nodig om een robotmaaier te maken die de hele dag kan werken en in 
elke tuin voor een mooi onderhouden gazon zorgt – ondanks slecht weer, complexe 
vormen, steile hellingen, nauwe doorgangen en andere obstakels? Ons antwoord 
daarop is meer dan 20 jaar innovatie, testen en verfijning. We werken al sinds 1995 
aan het verbeteren van de originele Husqvarna Automower® om het meest geteste, 
betrouwbare en uitgebreide assortiment robotmaaiers die op de markt verkrijgbaar 
zijn te ontwikkelen. Onder onze zes verschillende modellen met diverse mogelijkheden 
vindt u vast en zeker de robotmaaier die optimaal is voor uw tuin en past bij uw  
persoonlijke voorkeuren.

ELK GAZON KAN GEMAAID 
WORDEN TOT IN PERFECTIE
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

Probleemloos.
Het geïntegreerde GPS-systeem zorgt ervoor dat  
de Husqvarna Automowers® weten welk deel van de  
tuin al gemaaid is en zo een uitstekend maairesultaat  
kunnen garanderen.

Geen sporen in het gras.
Husqvarna Automowers® werken altijd in willekeurige 
patronen om geen sporen na te laten, zelfs in nauwe 
doorgangen en bij het van en naar het laadstation rijden.

Stel uw werkuren in.
Voorprogrammeren – u beslist of u wilt dat uw 
 robotmaaier het gazon 24 uur per dag en 7 dagen  
per week maait.

Afgestemd op groeitempo gras.
De modellen die met een weertimer zijn uitgerust  
maximaliseren automatisch de maaitijd in periodes dat  
het gras hard groeit. Bij zonnig of droog weer, of laat  
in het seizoen, zal de maaier minder maaien en dat 
 vermindert de slijtage van het gazon en de maaier.

Blije buren.
De milieuvriendelijke Automower® werkt op een accu, 
maait het gras zonder schadelijke directe uitstoot en  
is zeer stil. Hij werkt in uw tuin zonder dat uw buren  
het merken.

Prachtige resultaten.
Uniek maaien – drie vlijmscherpe en onbreekbare  
maaimessen zorgen voor een perfect maaibeeld. Korter 
maaisel betekent een betere bemesting, een uitstekende 
maairesultaat zonder mos en minder energieverbruik.  
En geen maaisel om bijeen te harken en af te voeren.

Installeren en vergeten.
Husqvarna Automower® is uitgerust met geavanceerde 
technische oplossingen voor betrouwbaarheid, kwaliteit 
en maairesultaten van het hoogste niveau. Dit betekent 
een onderhoudsvrije werking en een minimum aan 
service.
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Navigatie met GPS voor optimaal 
maaien in complexe tuinen.

De Husqvarna Automower® 430X en 450X hebben een geïntegreerd 
GPS-systeem dat een kaart van de tuin aanmaakt. De Automower® 
weet exact welke delen van de tuin al gemaaid zijn en optimaliseert 
automatisch het maaipatroon.

Automower® Connect. 
Gewoon een smartphone 
toevoegen en u bent de baas.

Automower® Connect is een functie waarmee u de 
 volledige controle over de maaier hebt, direct in uw 
 smartphone. U kunt start-, stop- en parkeercommando’s 
verzenden, de instellingen controleren en aanpassen en 
ook alarmberichten ontvangen en in geval van diefstal  
de plaats van uw maaier bepalen, waar u ook bent.

ROBOTMAAIERS

ALTIJD EEN MOOI ONDERHOUDEN GAZON

Met een zeer hoge maaicapaciteit kunt u tot 
5000 m² onderhouden, indien u 24/7 maait of 
een korte maaitijd toestaat op een klein gazon

De GPS-navigatie zorgt voor uniforme 
maairesultaten in complexe tuinen

Rubberen bumper beschermt de 
kap tegen krassen door botsingen

Voorwerpdetectie op afstand 
zorgt dat de maaier afremt 
voordat hij op een voorwerp botst

Uitstekende terreinprestaties 
met 45% hellingcapaciteit

Aandrijfmotoren met Ultrasilent technologie maken 
een uitzonderlijk laag geluidsniveau mogelijk

Een laag gewicht en een slim design 
maken een hoge capaciteit en laag 

energieverbruik mogelijk

We hebben 20 jaar ervaring geïntegreerd voor 
een betrouwbare en onafhankelijke maaier

Draaiende vlijmscherpe grasmessen 
snijden elke grasspriet voorzichtig door in 

plaats van deze af te scheuren

De afgebeelde Automower® 450X is uitgerust met de oranje carrosseriekap.

Koplampen stellen u in 
staat de maaier ook in het 
donker te zien werken

2 JAAR
CONNECTIVITEIT

INBEGREPEN!
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ROBOTMAAIERS

Uw Husqvarna dealer kan  
u advies geven en helpen 
met installatieservice.

Het is altijd goed om uw Husqvarna dealer te raadplegen 
zodat u zeker weet dat u het Husqvarna Automower® 
model krijgt dat optimaal is voor u en uw tuin. Om maximaal 
gemak en een probleemloze werking te garanderen, 
raden we aan dat u de dealer de installatie in uw tuin  
laat verzorgen.

Werkuren.
Uw Automower® moet natuurlijk niet aan het werk zijn als uw gezinsleden op het 
gazon willen spelen of relaxen. Zorg dat u een Automower® kiest met voldoende 
capaciteit om het hele gazon te maaien in de tijd dat er geen activiteiten op het 
gazon plaatsvinden. Als u van plan bent om ’s nachts te maaien, kies dan een 
model met Ultrasilent aandrijfmotoren voor minimale verstoring.

Zaken om te overwegen wanneer  
u een Husqvarna Automower® koopt.
Om te bepalen welke Automower® u zou moeten kopen, moet u enkele 
zaken overwegen, die we hieronder noemen: De gewenste werkuren, de 
grootte van het gazon en de complexiteit als het gaat om hellingen, vorm, 
doorgangen en andere obstakels. Breng een bezoek aan de Automower® 
sectie op de Husqvarna website voor meer informatie en advies. Daar vindt  
u ook onze interactieve gazoncalculator om u te helpen bij uw beslissing.

Complexiteit.
Heeft u een vlak en vierkant gazon, dan kan een minder geavanceerde maaier het werk 
doen. Heeft u echter een gazon met hellingen, nauwe doorgangen, ongelijke stukken  
en veel obstakels, raden wij u aan om een maaier te kiezen die bewezen heeft zulke 
uitdagingen aan te kunnen.

Afmeting van uw gazon.
De maaicapaciteit die wordt aangegeven voor een robotmaaier  
is de maximale waarde die kan worden bereikt als de maaier 24/7 
werkt en alleen stopt om de accu op te laden. Daarom raden wij  
u aan een maaicapaciteit aan te schaffen die aanzienlijk groter  
is dan de afmeting van uw gazon, zodat er ook tijd is voor spel  
en andere activiteiten.
Voorbeeld: Indien uw gazon 500 m² groot is en u wilt dat  
uw robotmaaier elke dag werkt tussen 8–16 (8 uur/24 = 0,33),  
moet de gespecificeerde capaciteit ten minste  
500/0,33 = 1.500 m² zijn
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Een ultra-stille robotmaaier met grote capaciteit, voor gazons met complexe 
vormen. Kan worden voorzien van Automower® Connect.

Werkgebied* tot 3200 m². Max. helling 45 %. Navigatie met GPS. Li-ion accu.

967 62 25-12 € 2.999

Aanbevolen installatieset: L

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Deze ultra-stille robotmaaier maait complexe gazonvormen en steile 
hellingen. Kan worden voorzien van Automower® Connect.

Werkgebied* tot 2200 m². Max. helling 45 %. Li-ion accu.

967 62 24-12 € 2.499

Aanbevolen installatieset: M

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Geavanceerde robotmaaier. Slimme technologie die automatisch de 
dagelijkse maaitijd aanpast aan het groeitempo van het gras. Maak de 
robotmaaier persoonlijk met een andere kap, verkrijgbaar als accessoire. 
Kan worden voorzien van Automower® Connect.

Werkgebied* tot 1500 m². Max. helling 40 %. Li-ion accu.

967 62 34-12 € 1.999

Aanbevolen installatieset: M

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Efficiënte robotmaaier. Met slimme technologie om door nauwe door-
gangen te navigeren en persoonlijke instellingen voor de maaitijden. 
Maak de robotmaaier persoonlijk met een andere kap, verkrijgbaar als 
accessoire. Kan worden voorzien van Automower® Connect.

Werkgebied* tot 1000 m². Max. helling 40 %. Li-ion accu.

967 62 35-12 € 1.749

Aanbevolen installatieset: M

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Betrouwbare robotmaaier voor kleinere gazons. Compact,  
licht en fantastische resultaten.

Werkgebied* tot 600 m². Max. helling 25 %. Li-ion accu.

967 62 23-12 € 1.299

Aanbevolen installatieset: S

400-SERIES
Onze robotmaaiers met de 
grootste maaicapaciteit, het 
laagste geluidsniveau en de  
meest geavanceerde functies.  
Ze onderhouden met gemak 
kleine en grote ongelijke gazons 
en kunnen geprogrammeerd 
worden voor meer gemak  
en nog betere resultaten. 

300-SERIES
Ideaal voor middelgrote gazons 
met slimme functies, zodat u kunt 
programmeren hoe, waar en wan-
neer uw Automower® robotmaaier 
maait. Ze kunnen nog werken  
op hellingen tot 40 %. Intuïtief 
menusysteem op gebruiks-
vriendelijk display.

100-SERIES
Voor huizenbezitters met kleine, 
vlakke gazons die alle betrouw-
baarheid, gemak en prestaties  
van onze robotmaaiers wensen. 
De 100-series levert, net als de 
grotere modellen, uitstekende 
maairesultaten. Gemakkelijk  
te installeren, onderhouden  
en bedienen. Bovendien merken  
uw buren waarschijnlijk niet  
eens dat ze maaien.

NIEUW

*  De berekening voor het werkterrein veronderstelt dat de maaier 24 uur per dag werkt, 7 dagen per week. Wanneer u er bijvoorbeeld de voorkeur aan geeft om de maaier niet’s nachts te 
laten werken of wanneer de kinderen aan het spelen zijn, zal de maaier niet zo’n groot werkterrein aankunnen en raden we een groter model aan. Zie de tabel op bladzijde 128-129 om 
een geschikt model voor uw tuin te vinden.

Al onze robotmaaiers voldoen aan de wettelijke Europese veiligheidseisen op het gebied van elektriciteit via testen door derden – exclusief geleverd door Intertek Semko AB. 

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Onze allerbeste, ultra-stille robotmaaier met hoge competentie en capaciteit, 
voor gazons met zeer complexe vormen. Opsporen en instellen op afstand 
met Automower® Connect. Inclusief twee jaar gratis connectivity. Maak de 
robotmaaier persoonlijk met een andere kap, verkrijgbaar als accessoire.

Werkgebied* tot 5000 m². Max. helling 45%. Ultrasonic technologie, 
koplampen en navigatie met GPS. Li-ion accu.

967 62 26-12 € 4.199

Aanbevolen installatieset: L

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440
Ultra-stille robotmaaier voor grote terreinen, complexe gazons  
en steile hellingen. Kan worden voorzien van Automower® Connect.  
Met Quad search – vier manieren om het laadstation te vinden.

Werkgebied* tot 4000 m². Max. helling 45%. Li-ion accu.

967 10 14-12 € 3.299

Aanbevolen installatieset: L
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VERWISSELBARE KAP 
Maak uw maaier uniek en persoonlijk door de 
kleur te veranderen. Verkrijgbaar in wit en oranje 
voor 310, 315 en 450X.

Polar white, 310/315,  
587 23 58-02 € 49

Husqvarna oranje, 310/315,  
587 23 58-03 € 49

Polar white, 450X, 588 79 91-02 € 89

Husqvarna oranje, 450X,  
588 79 91-03 € 89

LONG-LIFE VEILIGHEIDSMES
Onbreekbaar veiligheidsmes van koolstofstaal. 
Combineert langdurig zijn hoge-sterkte 
eigenschappen zonder aan scherpte in te boeten. 
Voldoet aan de veiligheidsnorm voor Robot 
gazonmaaiers IEC 60335-2-107.

9 stuks, 577 86 46-02 € 19,95

Alleen gebruiken met originele Husqvarna messen. Getest en 
goedgekeurd door Intertek (een goedgekeurde instantie) met 
betrekking tot veiligheid, functie en geluidsniveau in overeen
stemming met EN 506362107.

AUTOMOWER® CONNECT
Met Automower® Connect kunt u uw maaier op afstand 
regelen, configureren en bewaken via een app in uw 
smartphone. Standaard op de Automower® 450X, verkrijgbaar 
als accessoire op alle modellen uit de 300- en 400-series.

 Regelen Ontvang statusberichten en verzend Start,  
Stop en Parkeercommando’s naar de maaier vanaf elke  
plek ter wereld.

Configureren U krijgt het menusysteem van de maaier  
in uw smartphone. Lees de instellingen voor uw maaier  
af en  verander ze zonder dat u ter plekke bent.

Veiligheid Alarmberichten ontvangen en de positie van  
uw maaier opsporen in geval van diefstal.

GPRS-gebaseerde communicatie – GPS tracking en 
 foutmeldingen zijn ook verkrijgbaar voor gebruikers  
zonder smartphone (via SMS).

586 66 23-04 € 209

App om te downloaden verkrijgbaar in Appstore en GooglePlay.

WITTE DESIGNCARROSSERIE
Husqvarna robotmaaiers 105, 420, 430X en 440 
 kunnen worden uitgerust met een polar white 
carrosserie.

580 96 54-02, 105 € 69

580 96 56-02, 420/440 € 169

580 96 57-02, 430X € 169

DRAAGTAS
Een speciale draagtas maakt het eenvoudig  
de robotmaaier tussen gazons te verplaatsen.

522 91 67-01 € 59

LED KOPLAMPEN
Laat uw Automower® 430X ook ’s nachts stralen 
met deze energiezuinige koplampen. 

581 91 25-02 € 93

MUURHOUDER
Makkelijke opberghaak voor maaier en laadstation, 
als ze niet worden gebruikt of in de winter. 

310 /315, 587 22 40-01 € 60

420/430X /440 /450X,  
585 01 97-02 € 75

SET VOOR RUW TERREIN
Zorgt voor uitstekende tractie op ongelijke en 
hellende gazons en zorgt dat uw Automower® 
robotmaaier presteert volgens uw verwachtingen. 
De hellingprestaties worden ongeveer 5 %-punten 
hoger aan de rand van het gazon, afhankelijk van 
weersomstandigheden en gazonkwaliteit.

310 /315, 587 23 53-01 € 82

420/430X /440 /450X,  
581 88 97-02 € 87

WIELBORSTELSET
Houdt de aandrijfwielen schoon om goede  
tractie te behouden. 

310 /315, 587 23 57-01 € 35

420/430X /440 /450X,  
581 90 31-02 € 35

BESCHERMHUIS 
Beschermt het laadstation en de robotmaaier 
tegen zon en regen. 

310 /315, 587 23 61-01 € 209

420/430X /440 /450X, 585 01 94-01 € 209

ACCESSORIES

AUTOMOWER® INSTALLATIESET
Installatieset met o.a. een luskabel, klemmen, verbindingen en connectoren  
in verschillende aantallen en lengtes, geschikt voor uw tuin.

S  Geschikt voor open gazons van max. 800 m² of complexe gazons  
van max. 400 m², 967 62 36-01 € 103

M  Geschikt voor open gazons van max. 2000 m² of complexe gazons  
van max. 1000 m², 967 62 36-02 € 163

L  Geschikt voor open gazons van max. 5000 m² of complexe gazons  
van max. 2500 m², 967 62 36-03 € 253
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Husqvarna Riders maaien op plekken die u niet voor mogelijk had gehouden 
en helpen u bij het werk op krappe plaatsen, op hellingen en allerlei soorten 
terrein. Maar u zult ontdekken dat een Husqvarna Rider nog veel meer kan. 
Ons assortiment machines is speciaal ontwikkeld om diverse werkoplossingen 
voor diverse behoeften te bieden. Met verschillende maai-opties en een groot 
assortiment accessoires voor allerlei klussen, van maaien tot sneeuwblazen, 
leveren ze een nieuw prestatieniveau. Het hele jaar door.

MAAI OP PLAATSEN DIE U 
NIET VOOR MOGELIJK HIELD
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

Eenvoudig te onderhouden.
Alle servicepunten op een Husqvarna Rider zijn  
gemakkelijk bereikbaar, inclusief de onderkant van  
het kantelbare maaidek.

Voor alle seizoenen.
Door de grote hoeveelheid accessoires is de Rider  
het hele jaar door bruikbaar.

Optimale bestuurderspositie.
Veiligheid, stabiliteit en tractie op zowel vlak terrein als  
op hellingen. Het lage zwaartepunt van de Rider zorgt 
voor een uitstekende tractie en gebruikerscomfort.

Rijplezier.
Husqvarna Riders zijn gemakkelijk en leuk om te  
rijden met nauwkeurige besturing, pedaalbediende 
hydro statische transmissie en intuïtieve knoppen. 

Toegankelijkheid.
Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek geeft  
u een uitstekend overzicht over het werkgebied, 
waardoor u randen kunt bijwerken en gemakkelijk  
in hoeken en onder struiken kunt maaien.

Een gezond gazon produceren.
Onze Combi-maaidekken hebben de superieure BioClip 
versnippertechnologie, die het grasmaaisel omzet in 
natuurlijke bemesting voor een mooi groen, gezond gazon.

Superieure manoeuvreerbaarheid.
Het besturingssysteem zorgt voor een eersteklas 
manoeuvreerbaarheid en maakt het gemakkelijk 
rond obstakels zoals bomen, struiken en bloem-
bedden te rijden.
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GRASMAAIEN IS NOG  
NOOIT ZO INSPIREREND GEWEEST

Voetbediende 
hydrostatische transmissie

Gemakkelijk bereikbare bedieningen

Makkelijk te bereiken servicepunten

Comfort stoel met hoge rugleuning

De all-wheel-drive past automatisch  
de tractie op alle wielen aan en zorgt 
voor grip op ongelijke, natte en gladde 
terreinen en hellingen 

Met een schoon maaidek krijgt u altijd  
optimale maairesultaten. U kunt het maaidek 
eenvoudig in servicepositie kantelen,  
waardoor het gemakkelijk schoon te maken 
en te onderhouden is.

Een stille en  
comfortabele accu Rider.

Met deze Rider Battery krijgt u een comfortabele rit, met weinig 
geluid en geen directe emissie. Geniet van Husqvarna prestaties 
met uitstekende resultaten. Een ideale machine voor milieu-
bewuste huizenbezitters, met wel 90 minuten bedrijfstijd. 

Turn Key start betekent dat u de motor  
kunt starten zonder een choke te gebruiken, 
ongeacht de weersomstandigheden. Gewoon 
de sleutel omdraaien.

Husqvarna ontwikkelt en maakt al 30 jaar 
marktleidende riders. Dit vieren we met  
de lancering van de R 214T AWD.

Husqvarna BioClip®  
– superieure mulchtechnologie.
Husqvarna BioClip is een geweldige manier om iets te doen met grasmaaisel en gevallen 
blad. Met BioClip gaan maaisel en blad meerdere keren langs de messen om in kleine stukjes 
geknipt te worden, voordat het weer op het gazon valt. De stukjes zijn zo klein dat ze door  
het gras heen vallen op de aarde en als natuurlijke meststof fungeren. Het is een handige  
en milieuvriendelijke manier om een gezond, groen gazon te krijgen.
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Eén machine – veel opties.

De 300- en 400-series Riders zijn uitgerust met een 
toolframe om gemakkelijk te kunnen wisselen tussen 
het maaidek en aan het de voorzijde gemonteerd 
gereedschap zoals een klepelmaaier, bezem, 
sneeuwblazer en sneeuwschuif

Pas uw Husqvarna Rider aan alle seizoenen en veel verschillende 
taken aan met ons uitgebreide assortiment accessoires. Kies uit 
aanhangwagens, bezems, sneeuwblazers, strooiers, verticuteerharken 
en veel meer voor een echt veelzijdige machine; klaar voor de ene 
klus na de andere.

Grote terreinen  
of kleine complexe tuinen.
Met een keuze aan maaibreedtes van 85 tot 122 cm vindt  
u altijd een Husqvarna Rider die past bij uw voorkeuren en  
uw tuin, of deze nu groot en uitgereikt of krap en complex  
is. De uitstekende manoeuvreerbaarheid en fantastische 
bereikbaarheid die u krijgt met het aan de voorzijde 
gemonteerde maaidek, zorgen dat de prestaties van deze 
zitmaaiers van een klasse op zich zijn. En mocht u in een 
geluidsgevoelige wijk wonen, kunt u uw buren een plezier 
doen en investeren in een geluidsarme Husqvarna Rider 
Battery!

Nieuw! Serviceboek meegeleverd.
Het serviceboek is een belangrijk document omdat het aantoont 
dat u uw Rider bij een Husqvarna servicedealer heeft laten onder-
houden volgens het voorgeschreven serviceschema. Het beschrijft 
ook de controles die u zelf kunt uitvoeren om te zorgen voor een 
veilig en betrouwbaar gebruik.
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HUSQVARNA R 422Ts AWD 
Met krachtige V-twin motor en een selectie 
verschillende maaidekken, BioClip (versnipperen) 
en achteruitworp is dit een enorm capabele, 
flexibele Rider.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin, 
hydrostatische AWD. Optionele maaidekken: 
Combi 103, Combi 112, Combi 122. 
Stuurbekrachtiging.

967 29 21-01 € 12.099

HUSQVARNA R 418Ts AWD 
Deze compacte Rider met hoge prestaties en 
stuurbekrachtiging maait met gemak op grote, 
volle en heuvelachtige terreinen. Wordt zonder 
dek geleverd.

Kawasaki FS Series V-Twin, Hydrostatische AWD. 
Optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Stuurbekrachtiging.

967 29 20-01 € 10.089

400-SERIES
Een uitstekende keuze voor land-
goederen, sportclubs en hotels 
waar professioneel vermogen, 
comfort en capaciteit vereist is. 
Uitgerust met AWD en verzet het 
werk met superieure resultaten  
en vooral, gebruiksgemak.

300-SERIES
Deze veelzijdige machines kun-
nen het hele jaar door gebruikt 
worden dankzij het brede assorti-
ment accessoires. Kies uit drie 
verschillende Combi-maaidekken 
om te voldoen aan de eisen van 
bezitters van grote terreinen  
en kleinere gazons.

200-SERIES
Geschikt voor huizenbezitters die 
een hoge efficiency, gebruiks-
gemak, eersteklas manoeuvreer-
baarheid en resultaten wensen. 
Kies AWD model voor meer grip of 
het X model voor extra efficiency.

NIEUW NIEUW

HUSQVARNA R 316TXs AWD
Door extra geluidsabsorptie kan het vermogen 
hoger zijn. Indrukwekkende V-twin motor, 
stuurbekrachtiging en een maaidek naar keuze 
zorgen voor efficiency en gebruiksgemak.

Kawasaki FH Series V-Twin, Hydrostatische AWD, 
optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Stuurbekrachtiging. 

967 29 19-01 € 9.129

HUSQVARNA R 316Ts AWD
Met zijn indrukwekkende V-twin motor, stuurbe-
krachtiging, all-wheel-drive en een selectie aan 
maaidekken wordt deze Rider zeer efficiënt en 
eenvoudig te besturen.

Kawasaki FS Series V-Twin, Hydrostatische AWD. 
Optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Stuurbekrachtiging. 

967 29 18-01 € 8.499

HUSQVARNA R 316T AWD
Met AWD, een krachtige V-twin motor en een 
selectie verschillende maaidekken, BioClip 
(mulchen) en achteruitworp is dit een enorm 
capabele, flexibele Rider.

Kawasaki FH Series V-Twin, Hydrostatische AWD, 
optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Stuurbekrachtiging.

967 29 17-01 € 8.069

HUSQVARNA R 316T
Met een krachtige V-twin motor en een selectie 
verschillende maaidekken, BioClip (mulchen)  
en achteruitworp is dit een enorm capabele, 
flexibele Rider.

Kawasaki FS Series V-Twin, Hydrostatisch. 
Optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. 

967 29 16-01 € 6.369

HUSQVARNA R 320 AWD 
Een knikstuursysteem, AWD en een aan de 
voorzijde gemonteerd maaidek maken dit tot een 
zeer flexibele machine. Door de vele accessoires 
kunt u er heel veel taken mee uitvoeren.

Briggs & Stratton Endurance 4195, 
Hydrostatische AWD. Optionele maaidekken: 
Combi 94, Combi 103, Combi 112. 

967 29 15-01 € 6.479

HUSQVARNA R 318 
Veelzijdige Rider die prestaties én resultaten 
aflevert. Eenvoudig te gebruiken, responsief en 
intuïtief, dankzij een aantal geavanceerde functies.

Briggs & Stratton Endurance 4175, Hydrostatisch. 
Optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. 

967 29 14-01 € 5.519

HUSQVARNA R 214TC
Met krachtige V-twin motor, BioClip (mulchen) en 
achteruitworp, bieden deze Riders een fantastische 
efficiency en manoeuvreerbaarheid.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hydrostatisch. 
Maaibreedte 94 cm. Turn Key start. 

967 32 59-02 € 4.849

HUSQVARNA R 214T AWD
Dit model, dat 30 jaar Riderinnovatie vertegen-
woordigt, heeft Turn Key start en AWD. 

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hydrostatisch 
AWD. Optionele maaidekken: Combi 94, Combi 
103. Turn Key start.

967 07 96-01 € 4.599

HUSQVARNA R 214T
Een Rider met een krachtige twin-cilinder motor 
plus BioClip en achteruitworp. Biedt een extra 
hoge efficiency, gebruiksgemak, onovertroffen 
manoeuvreerbaarheid en is een plezier om te 
rijden.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hydrostatisch. 
Optionele maaidekken: Combi 94 en Combi 103. 
Turn Key start. 

967 06 29-02 € 4.009
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HUSQVARNA RIDER BATTERY 
Onze eerste zitmaaier die op een accu loopt. 
Geen emissie en weinig geluid voor minder 
impact op de buren. Tot 90 minuten bedrijfstijd.

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

967 18 70-01 € 4.569

HUSQVARNA R 115C
Deze compact, gebruikersvriendelijke Rider werkt 
heel gemakkelijk op hellingen en rond obstakels.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, Hydrostatisch. 
Maaibreedte 95 cm.

967 25 27-01 € 3.699

HUSQVARNA R 216 AWD
Door gebruiksgemak en uitstekende hantering  
te combineren met vermogen en prestaties  
zijn deze Riders een plezier om te bedienen  
en leveren ze fantastische resultaten af.

Briggs & Stratton Intek, Hydrostatische AWD, 
optionele maaidekken: Combi 94, Combi 103.

967 29 12-01 € 5.089

HUSQVARNA R 216
Door gebruiksgemak en uitstekende hantering  
te combineren met vermogen en prestaties  
zijn deze Riders een plezier om te bedienen  
en leveren ze fantastische resultaten af.

Briggs & Stratton Intek, Hydrostatisch, optionele 
maaidekken: Combi 94, Combi 103.

967 29 11-01 € 4.259

HUSQVARNA R 112C/R 112C5
De compacte afmeting betekent een hoge 
manoeuvreerbaarheid op krappe plaatsen én 
makkelijk opbergen. Fantastische tractie op  
hellingen en natte gazons.

Briggs & Stratton PowerBuilt, Hydrostatisch /
handmatig. Maaibreedte 85 cm.

R 112C, 967 17 84-01 € 3.299

R 112C5, 967 17 85-01 € 2.869

HUSQVARNA R 213C 
Efficiënt, manoeuvreerbaar en vol bruikbare 
functies voor werkzaamheden in de tuin 
gedurende het hele jaar. Met de intuïtieve 
bediening wordt maaien een plezier.

Briggs & Stratton Intek, Hydrostatisch. 
Maaibreedte 94 cm.

967 29 10-01 € 3.999

100-SERIES
Bestaat uit compacte machines 
die perfect zijn voor de kleinere 
tuinen met alle karakteristieke 
eigenschappen die u kunt ver-
wachten van een Rider, maar in 
een kleiner, compacter pakket.

RIDERS
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SPOOR-BELUCHTER VOOR 
ACCESSOIREPLATFORM
24 messen trekken sporen in de grond zodat 
lucht, water en voedingsstoffen de aarde kunnen 
bereiken. De messen zijn roestvrij voor extra 
sterkte en duurzaamheid. Eenvoudig op het 
platform te installeren.

588 21 27-01 € 115

KLEPELMAAIERS
Robuuste, betrouwbare klepelmaaiers voor ruwe 
oppervlakken met hoog gras en kleine struikjes. 
Uitgerust met een duurzame hoekoverbrenging 
voor maximale levensduur. Past op de 300- en 
400-series.

300-series, 966 41 61-01 € 1.535

400-series, 966 79 65-01 € 1.985

STROOIERS
Het grotere model heeft een strooibreedte van 
300–360 cm. Capaciteit ca. 75 kg, Het strooien  
is makkelijk in te stellen. Het kleinere model heeft 
een strooibreedte van 120–240 cm met een 
capaciteit van 30 kg. Past achter de 300- en 
200-series.

Strooier groot, 967 02 72-01 € 485

Strooier klein, 954 12 00-46 € 240

TRAILERS
Ruime trailers gemaakt van stevig staal. 
Afneembare laadklep voor makkelijk laden en 
lossen. Het Profi-model heeft een kiepfunctie. 
Laadafmetingen (L×B×H): Profi – 
123 × 90 × 30 cm, 275 – 125 × 83 × 31 cm, 
Trailer – 97 × 72 × 28 cm. Past achter de 400-,  
300- en 200-series.

Trailer Profi, 953 51 17-02 € 625

Trailer 275, 501 00 82-01 € 310

Trailer, 967 02 71-01 € 215

SWEEPER 
Robuuste bezem met opvangbak met extra grote 
capaciteit. Snelle en gereedschapsloze montage. 
Opklapbaar voor makkelijk opbergen. Verstelbare 
hoogteinstelling. Werkbreedte 112 cm. Past 
achter de 400-, 300- en 200-series.

586 63 65-01 € 550

STROOIER PROFI
Robuuste strooier voor kunstmest, zout, zand, 
gravel enz. Elektrische controle van de wals 
zorgt voor gelijkmatige verspreiding. 12 V uitlaat 
nodig. Werkbreedte: 100 cm. Past achter de 
400- en 300-series. Past, maar niet aanbevolen 
voor de 200-series.

953 52 49-01 € 1.519

VERTICUTEERHARK
Efficiënte en stevige verticuteerhark om mos  
weg te halen. Kan tot 32 kg verzwaard worden, 
afhankelijk van de grondcondities. Breedte 
102 cm. Past achter de 400-, 300-, 200-series  
en R115C.

586 63 66-01 € 225

GRINDHARK
Een krachtige hark met praktische rubberen 
wielen, die uw grindpad snel weer mooi en netjes 
maakt. Heeft gebogen pennen die meebuigen 
wanneer u achteruit rijdt. Werkbreedte 110 cm. 
Past achter de 400-, 300- en 200-series.

953 51 24 –01 € 920

BELUCHTER
Deze beluchter maakt gaten in het gazon  
zodat lucht en meststof binnen kunnen dringen. 
Werkbreedte 102 cm. Past achter de 400-, 300-  
en 200-series.

586 63 67-01 € 345

BELUCHTER VOOR ACCESSOIREPLATFORM
Zorgt dat lucht, water en voedingsstoffen de 
aarde bereiken. Roestvrije messen voor extra 
sterkte en duurzaamheid. Eenvoudig op het 
 platform te installeren.

586 63 69-01 € 125

VERTICUTEERDER VOOR ACCESSOIREPLATFORM
Verwijdert mos om een gezonder gazon te krijgen. 
De verende pennen hebben een warmtebehan-
deling ondergaan voor extra duurzaamheid. 
Eenvoudig op het platform te installeren. 

586 63 68-01 € 115

ACCESSOIREPLATFORM
Accessoireplatform voor beluchter en 
verticuteerder. U kunt met het gereedschapsloze 
snelverbindingssysteem snel van accessoire 
wisselen. Past achter de 400-, 300- en 200-series.

586 63 72-01 € 275

BEZEM
Lichte, duurzame bezem om snel en efficiënt 
zand, grind, blad of een dun laagje sneeuw weg 
te vegen. Veegt tot aan wanden, hekken enz.  
Kan vanaf de bestuurdersplaats in een andere 
hoek worden gezet. Werkbreedte 100-120 cm. 
Op alle modellen wordt een spatbescherming 
meegeleverd. Past op de 400-, 300- en 200-series 
behalve de R 213C.

200-series, 587 02 47-01 € 1.770

300-series, 587 02 46-01 € 1.770

400-series, 966 79 63-01 € 2.400

RIDERS

ACCESSOIRES

SWEEPER
Een getrokken opvangbak voor het doeltreffend 
verzamelen van grasmaaisel. Verstelbare hoog-
teinstelling. Kan vanaf de bestuurdersstoel worden 
geleegd. Werkbreedte 81 cm. Past achter de 
400-, 300- en 200-series.

581 53 80-01 € 450

COMBI-MAAIDEKKEN

200 series, Combi 94 cm, 967 15 22-01 € 849

200 series. Combi 103 cm, 967 15 23-01 € 959

300 series, Combi 94 cm, 96715 26-01 € 979

300 series, Combi 103 cm, 967 15 24-01 € 1.079

300 series, Combi 112 cm, 967 18 85-01 € 1.299

400 series, Combi 94 cm, 967 29 32-01 € 1.249

400 series, Combi 103 cm, 967 29 33-01  € 1.409

400 series, Combi 112 cm, 967 29 34-01  € 1.509

400 series, Combi 122 cm, 967 29 35-01 € 1.739

COMBIDEKKEN
Onze combidekken bieden twee maai-
methoden: BioClip® en achteruitworp. 
Omdat het maaidek uit één stuk metaal  
is gestanst en geen naden of scherpe 
hoeken heeft, waar maaisel achter  
blijft hangen krijgen de machines  
een mulchfunctie van wereldklasse  
en super-efficiënte uitworp.

GRASHARK
Optioneel harkaccessoire voor klepelmaaier  
966 41 61-01. As met pennen om mos te 
verwijderen.

966 96 84-02 € 333
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SNEEUWBLAZERS
Zeer efficiënte, heavy-duty eentraps sneeuw-
blazers met een werkbreedte van 100 cm. 
Uitgerust met versnellingsbak en een lichtgewicht 
constructie die eenvoudig te monteren is.  
Voor Riders met achterwielaandrijving moeten 
wielverzwaarders en sneeuw kettingen zijn 
aangebracht tijdens het gebruik van de sneeuw-
blazer. Past op de 400- en 300-series. Maar niet 
aanbevolen voor de R 318 en R 316T.

300-series, 967 27 67-01 € 1.775

400-series, 966 79 64-01 € 2.018

SNEEUWSCHUIF
Brede, stabiele sneeuwschuif om bijv. paden  
en garage-opritten te vegen. Instelbaar in 
 verschillende hoeken naar zowel rechts of links. 
Samen met sneeuwkettingen en wielverzwaar-
ders gebruiken (niet voor AWD-modellen). Werk-
breedte 107–125 cm. Rubberen schraaprand 
verkrijgbaar. Past op de 400-, 300-, 200- en 
100-series.

100 series, 967 28 07-01 € 312

200 series, basic, 966 97 87-01 € 460

200-series, premium, 965 07 09-01 € 490

300 series, 966 41 59-01 € 490

400 series, 966 83 30-01 € 1.095

INKLAPBARE SNEEUWPLOEG
Compacte en flexibele opklapbare schuif van 
heavy-duty staal. Door de mechanisch instelbare 
schuiven is hij te gebruiken als V-, punt- of 
 diagonale sneeuwploeg. Uitgerust met rubber 
schraapranden. Past op de 400-series.

966 85 01-01 € 1.880

HUSQVARNA JERRYCAN
15 liter jerrycan voor rijdende machines, met een 
innovatieve manier van bijtanken.

580 75 45-01 € 55

SNEEUWKETTINGEN
Geven goede grip wanneer u sneeuw ruimt.

14", 585 66 45-01 € 105

AWD 16", 585 66 61-01, 2 st.  € 125

AWD 18", 585 66 62-01, 2 st.  € 125

KOPLAMPENSET
Set met led-koplampen om uw werk makkelijker 
te maken als het buiten donker is. Past op de 
Rider 300-, 200- en 100-series.

581 12 54-01 € 129

CONTRAGEWICHT
Voor meer grip en veiliger rijden. Gewicht: 18 kg.

953 53 49-01 € 72

WIELVERZWAARDERS
Met kogellagers voor meer grip en veiliger rijden.

953 51 59-02 € 145

BESCHERMINGSPLAAT SET
Heavy-duty, gelakte stalen platen die de voor-  
en achterassen van onze modellen met vier-
wielaandrijving beschermen wanneer u over 
trottoirbanden of ongelijk terrein rijdt.

544 06 93-04 € 89

GRINDHARK
Aan de voorzijde gemonteerd accessoire, ideaal 
om samengedrukt grind los te harken en onkruid-
wortels door te snijden. Instelbare snijdiepte. 
Gebruik met een hark voor de beste resultaten.

587 93 20-01 € 1.915

HARK
Een stabiele en betrouwbare hark. Te gebruiken 
in combinatie met een grindhark om het grind  
te effenen en onkruid te verzamelen. Door het 
elektrisch verhogen en verlagen is deze hark 
zowel ergonomisch als makkelijk in gebruik.  
Past op R 418Ts AWD, R 422Ts AWD en P 524.

587 93 25-01 € 960

RIDER AFDEKZEIL
Gemaakt van watervast nylon met een instelbaar 
trekkoord en ventilatiegaten. Past op alle 
modellen.

505 63 08-70 € 95

ACCULADER BC 0.8
Laadt alle 12 V loodzuur-accu’s van 1,2–32 Ah 
en is geschikt voor onderhoudsladen tot 100 Ah. 
Volledig automatisch om prestaties en accuduur 
te maximaliseren. Wordt samen met de 
statusaanduiding gebruikt.

579 45 01-01 € 52

STATUSAANDUIDING ACCU
Wanneer deze aangesloten is op de accu, ziet u 
snel of de accu opgeladen moet worden. Om de 
accu op te laden, sluit u acculader BC 0.8 op de 
statusaanduiding aan.

579 45 21-01  € 13

OPRIJPLATEN
Gemaakt van zeewaterbestendig aluminium met 
slipbestendig oppervlak. Diverse afmetingen.

 Vanaf € 130

GRAMMER PRIMO M STOEL
Comfortabele stoel met optionele armleuningen, 
die in hoogte en hoek verstelbaar zijn en het 
lichaam optimaal ondersteunen. Voorzien van 
steun voor de gevoelige lendenstreek. Past  
op de Rider 400-series.

966 95 42-01 € 845

966 95 42-02,  
met elektrische verwarming € 1.385

ARMLEUNING SETS
In hoek verstelbare armleuning voor extra steun. 
Past op de Grammer Primo stoel. De linker en 
rechter armleuning worden afzonderlijk verkocht.

965 89 68-01, rechts € 139

965 89 70-01, links € 139

KANTENSNIJDER
Zorgt voor mooie en precies afgesneden 
grasranden. Omkeerbaar. Instelbare snijdiepte. 
Past op de 300- en 200-series.

953 53 10-01 € 355
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Een breed assortiment accessoires en de keuze uit meerdere 
maaimethoden maken uw tractoren enorm veelzijdig. Ideaal voor 
efficiënt gazononderhoud en diverse andere taken in uw tuin. Kies  
uit drie verschillende maaisystemen voor gazononderhoud en 
plaats vervolgens een aanhangwagen, strooier, sneeuwblazer  
of een ander gereedschap voor een grotere veelzijdigheid.

EEN VEELZIJDIG 
WERKPAARD  
VOOR ELKE TUIN
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

Eenvoudig opladen.
De accu-indicator met oplaadaansluiting op het dashboard 
maakt het erg handig om de accustatus te controleren  
en de accu op te laden.

Starten zonder sleutel.
Het SmartSwitch™ paneel maakt het mogelijk te starten 
zonder sleutel en met een visueel controlesysteem, zodat 
u niet op zoek hoeft naar de sleutels als u ze nodig hebt.

Eersteklas maaien.
De versterkte en poedergecoate maaidekken gaan 
 langer mee en zijn beter bestand tegen corrosie.

Handige messenservice.
De RapidReplace™ maaimessen kunt u eenvoudig 
 zonder gereedschap wegnemen en vervangen. En  
met scherpere messen krijgt u een gezonder gazon.

Gemakkelijke voetbediening.
De voetbediende hydrostatische transmissie zorgt  
voor eenvoudige controle van snelheid en richting. 
Aparte pedalen voor vooruit en achteruit.

Comfortabel manoeuvreren.
Wissel van opvang- naar de versnipperstand met een 
 hendel op het dashboard, zonder van uw stoel af te komen. 
De maaimessen worden in- en uitgeschakeld met een 
elektrische schakelaar. 

Kleinere niet gemaaide stukken.
U kunt meer verwachten van onze tractoren uit het  
top-segment met de U-Cut™ besturingstechnologie. 
Kleinere niet gemaaide stukken, extra efficiënt maaien  
en een betere manoeuvreerbaarheid.
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Premium stoel met armleuningen 
voor maximaal comfort

Elektrische mesinschakeling  
– haal gewoon de schakelaar  
op het bedieningspaneel over

Met cruise control kan de tractor 
een constante snelheid aanhouden, 
zelfs op ruw terrein

Krachtige en duurzame motoren 
met hoge specificaties

Led koplampen voor  
goede zichtbaarheid in  
donkere omstandigheden

TRACTOREN

ONZE TRACTOREN ZIJN GEMAAKT  
OM HET HELE JAAR DOOR TE HELPEN

Het stoelplatform wijzigt automatisch 
van hoogte wanneer de stoel naar de 
optimale bestuurderspositie gaat Een draaiende, zware gegoten 

vooras garandeert een onover-
troffen balans en rijcomfort

Assortiment accessoires.
Een brede reeks accessoires geven uw investering in deze tractor 
toegevoegde waarde en maken hem het hele jaar door echt veelzijdig 
en nuttig. Bevestig een trailer, strooier of een sneeuwschuif en  
u volbrengt uw klussen met minimale inspanning uit.

Een hogesnelheids, hydrostatische 
transmissie voor superieure 
transportsnelheden en soepele, 
variabele versnellingen voor- en 
achteruit met behulp van pedalen.

Gemakkelijk om te wisselen tussen 
opvangen en BioClip (mulchen), 
met een knop op het dashboard.
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Kleinere niet 
gemaaide stukken.

De U-Cut™ stuurtechnologie maakt het 
mogelijk om krappe bochten te maken, 
dichter langs obstakels zoals bomen, 
struiken en bloembakken. Deze functie 
levert u een kleinere niet gemaaide  
cirkel op en u kunt efficiënter maaien 
vergeleken met andere tractoren.

Gemakkelijke 
bediening.
De voetbediende hydrostatische 
transmissie met aparte pedalen 
voor vooruit en achteruit zorgen 
voor veilig manoeuvreren met de 
intuïtieve bediening van snelheid 
en richting. 

Uitworp of opvangen. 
Als u voornamelijk grote gazons met lang gras maait, is een tractor met zij- 
uitworp (TS-modellen) de meest geschikte keuze. Als u de voorkeur geeft aan 
een net maairesultaat en wilt het grasmaaisel, blad en ander vuil verzamelen, 
raden we u aan een tractor met geïntegreerde opvangbak (TC-modellen)  
te kiezen.

Afmetingen en specificatie.
Wanneer u uw eerste tractor koopt en u heeft een kleine of middelgrote tuin is 
onze gebruiksvriendelijke 100-series een goede keuze. Deze tractoren, die zijn 
uitgerust met chokeloze start voor gemakkelijke start en voetbediende automa-
tische transmissie, bieden een gemakkelijke en veilige bediening, waardoor ze 
ideaal zijn voor beginners.
 Voor een middelgrote of grote tuin heeft u meer capaciteit en comfort nodig.  
Onze 200-series bestaat uit goed uitgeruste tractoren met een kleine draaicirkel, 
een versterkt maaidek en elektrische mesinschakeling om een uitstekende 

Mulchopties. 
Veel gemaaide gazons kunnen op natuurlijke wijze bemest 
worden met de BioClip-functie, die standaard op de grote 
TC-modellen zit. Het is ook verkrijgbaar als accessoire voor 
de TC-modellen uit de 100-series en alle TS-modellen. Daar-
naast zijn er opvangbakken verkrijgbaar als accessoire op de 
TS-modellen, terwijl de TC-modellen met een accessoireset 
omgebouwd kunnen worden tot achter-uitworp. Het kan dus 
niet echt verkeerd gaan, zo lang u een Husqvarna kiest!

manoeuvreerbaarheid, en gemakkelijker en efficiënter maaien met kleinere  
ongemaaide stukken mogelijk te maken.
 Wanneer u uw tractor veelvuldig gebruikt – bijvoorbeeld het hele jaar door,  
of uw wilt grote grasvelden maaien, zult u onze 300-series waarderen. Dit zijn 
krachtige, comfortabele en goed uitgeruste tractoren met handige functies  
om gegarandeerd een fantastische resultaat te krijgen. Een breed assortiment 
accessoires en een geïntegreerde keuze uit meerdere maaimethoden zorgen  
dat deze tractoren het hele jaar door uitstekend te gebruiken zijn.
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HUSQVARNA TS 346
Tuintractor met hoge capaciteit en zijuitworp. 
Krachtige motor en  fantastisch manoeuvreerbaar. 
Onovertroffen transportsnelheid en een kleine 
niet gemaaide cirkel.

Husqvarna Endurance V-Twin motor. 
Hydrostatisch (snel). Maaibreedte 117 cm.  
Niet gemaaide cirkel*: 81 cm. 

960 41 03-72 € 4.699

HUSQVARNA TS 238
Sterke, comfortabele tractor met een grote 
manoeuvreerbaarheid. Krachtige Husqvarna 
Endurance Series motor en zijuitworp.

Husqvarna Endurance motor. Hydrostatisch. 
Maaibreedte 97 cm. Niet gemaaide cirkel*: 90 cm.

960 41 03-69 € 2.699

300-SERIES
Krachtige, comfortabele tractoren  
voor jaar-rond gebruik tuinen van 
grote afmetingen. Functies zoals 
U-Cut™ voor krappere bochten, 
gemakkelijke bediening met 
pedalen en een versterkt maaidek  
voor betere duurzaamheid.

100-SERIES
Gebruikersvriendelijke tractoren 
voor kleine tuinen. Uitgerust met 
chokeloze start en indicator van 
de accustatus. Alle modellen 
 hebben voetbediende automa-
tische transmissie voor een veilige 
en gemakkelijke bediening.

200-SERIES
Comfortabele tractoren voor 
 middelgrote/grote tuinen. Functies 
zoals U-Cut™ voor krappere boch-
ten, gemakkelijke bediening met 
pedalen en een versterkt maaidek 
voor betere duurzaamheid.

*Gemeten tijdens draaien.

HUSQVARNA TS 138
Gebruikersvriendelijke tractor met zijuitworp en 
krachtige Husqvarna Series motor. Kan worden 
uitgerust met een opvangbak en een BioClip-kap.

Husqvarna motor. CVT. Maaibreedte 97 cm. Niet 
gemaaide cirkel*: 137 cm.

960 41 03-67 € 2.199

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW

HUSQVARNA TC 130
Compacte, efficiënte tractor met geïntegreerde 
opvangbak, een slim design en ergonomie. 
Eenvoudig te starten en te bedienen.

Husqvarna motor. Hydrostatisch. Maaibreedte 
77 cm. Niet gemaaide cirkel*: 131 cm. 

960 51 01-23 € 2.599

HUSQVARNA TC 138 
Gebruikersvriendelijke tractor met geïntegreerde 
opvangbak en krachtige Husqvarna Series motor. 
Kan eenvoudig omgezet worden naar 
achteruitworp.

Husqvarna motor. Hydrostatisch. Maaibreedte 
97 cm. Niet gemaaide cirkel*: 107 cm.

960 51 01-24 € 2.749

NIEUW

HUSQVARNA TS 342
Tractor met hoge specificaties en zij-uitworp en 
kleine niet gemaaide cirkel. Krachtige motor en 
fantastisch manoeuvreerbaar. RapidReplace™  
en SmartSwitch™ voor handig gebruik.

Husqvarna Endurance V-Twin motor. Hydrostatisch. 
Maaibreedte 107 cm. Niet gemaaide cirkel*: 85 cm.

960 41 03-71 € 3.899

HUSQVARNA TS 243T
Tractor met hoog vermogen met V-Twin motor. 
Zij-uitworp voor een maximale capaciteit op 
minder frequent gemaaide gazons. Eenvoudige 
bediening, breed maaidek en kleine niet 
gemaaide cirkel. 

Husqvarna Endurance V-twin motor. Hydrostatisch. 
Maaibreedte 107 cm. Niet gemaaide cirkel*: 85 cm.

960 41 03-91 € 3.749

HUSQVARNA TC 239T
Tractor met geïntegreerde achteropvang, sterke 
V-Twin motor en een uitstekende manoeuvreer-
baarheid. BioClip vanaf de stoel en andere slimme 
ergonomische oplossingen. 

Husqvarna Endurance V-twin motor. Maaibreedte 
97 cm. Niet gemaaide cirkel*: 105 cm.

960 51 01-47 € 4.099

HUSQVARNA TC 342T
Krachtige tractor met geïntegreerde opvangbak. 
Snelle transmissie voor superieure transportsnel-
heid, BioClip die verstelbaar vanaf de bestuurders-
stoel is en een uitstekende manoeuvreerbaarheid.

Kawasaki FR Series V-twin motor. Hydrostatisch 
(snel). Maaibreedte 107 cm. Niet gemaaide cirkel*: 
95 cm.

960 51 01-48 € 5.099

HUSQVARNA TC 142T
Tractor met grote capaciteit en extra grote 
opvangbak achter, kleine niet gemaaide cirkel 
en een krachtige twin-cilinder motor.

Husqvarna V-Twin motor. Hydrostatisch. Maai-
breedte 107 cm. Niet gemaaide cirkel*: 95 cm.

960 51 01-46 € 3.699

HUSQVARNA TC 139T
Gebruikersvriendelijke tractor met extra grote 
320-liter opvangbak, krachtige twin-cilinder 
motor en stalen achterplaat.

Husqvarna V-Twin motor. Hydrostatisch. Maai-
breedte: 97 cm. Niet gemaaide cirkel*: 105 cm.

960 51 01-45 € 3.399
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TRAILERS
Ruime trailers gemaakt van stevig staal. 
Afneembare laadklep voor makkelijk laden en 
lossen. Het Profi-model heeft een kiepfunctie.

Trailer Profi, 123 × 90 × 30 cm,  
953 51 17-02 € 625

Trailer 275, 125 × 83 × 31 cm,

501 00 82-01 € 310

Trailer, 97 × 72 × 28 cm,  
967 02 71-01 € 215

OPVANGBAK
Ruime opvangbak, verkrijgbaar met 
twee of drie bakken. 210 of 315 liter 
capaciteit. Past niet op TC 130.

TWEE-STAPS SNEEUWBLAZER
Werkbreedte 107 cm. Moet gebruikt worden met 
sneeuwkettingen en contragewicht. Past niet  
op TC 130.

SNEEUWSCHUIF
Krachtige stalen schuif met beschermend 
 veermechanisme. Te gebruiken met sneeuw-
kettingen en contragewicht. Werkbreedte 
122 cm. Past niet op TC 130.

544 92 17-01 € 511

STROOIERS
Het grotere model heeft een strooibreedte van 
300–360 cm. Capaciteit ca. 75 kg. Het strooien  
is makkelijk in te stellen. Het kleinere model heeft 
een strooibreedte van 120–240 cm met een 
capaciteit van 30 kg.

Strooier groot, 967 02 72-01 € 485

Strooier klein, 954 12 00-46 € 240

ACCESSOIRES

GRINDHARK
Een krachtige hark met praktische rubberen 
wielen, die uw grindpad snel weer mooi en netjes 
maakt. Heeft gebogen pennen die meebuigen 
wanneer u achteruit rijdt. Werkbreedte 110 cm.

953 51 24-01 € 920

LANDROL
Voor het efficiënt gelijkmaken van ongelijke grond 
en aandrukken van pas gezaaid zaad. Gewicht 
met water 182 kg. Afmetingen 46 × 96 cm.

965 89 94-01 € 375

BELUCHTER
Deze spiker maakt gaten in het gazon zodat lucht 
en meststof binnen kunnen dringen. Werkbreedte 
102 cm

586 63 67-01 € 345

VERTICUTEERHARK
Efficiënte en stevige verticuteerhark om mos weg 
te halen. Kan tot 32 kg verzwaard worden, 
afhankelijk van de grondcondities. Breedte 
102 cm.

586 63 66-01 € 225

SPOOR-BELUCHTER VOOR 
ACCESSOIREPLATFORM
24 messen trekken sporen in de grond zodat 
lucht, water en voedingsstoffen de aarde kunnen 
bereiken. De messen zijn roestvrij voor extra 
sterkte en duurzaamheid. Eenvoudig op het 
platform te installeren.

588 21 27-01 € 115

BELUCHTER VOOR ACCESSOIREPLATFORM
Zorgt dat lucht, water en voedingsstoffen de 
aarde bereiken. Roestvrije messen voor extra 
sterkte en duurzaamheid. Eenvoudig op het 
 platform te installeren.

586 63 69-01 € 125

VERTICUTEERDER VOOR ACCESSOIREPLATFORM
Verwijdert mos om een gezonder gazon te krijgen. 
De verende pennen hebben een warmtebehan-
deling ondergaan voor extra duurzaamheid. 
Eenvoudig op het platform te installeren. 

586 63 68-01 € 115

ACCESSOIREPLATFORM
Accessoireplatform voor beluchter en verti-
cuteerder. U kunt met het gereedschapsloze 
snelverbindingssysteem snel van accessoire 
wisselen. Past op de 400-, 300- en 200-series.

586 63 72-01 € 275
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Al onze gazonmaaiers zijn ontworpen voor de beste prestaties en efficiency 
met doordachte ergonomische oplossingen. Ze hebben makkelijk te starten 
motoren met hoge specificaties en duurzame maaidekken en leveren elke keer 
een eerste klas maairesultaat af. Dus welk Husqvarna model u ook kiest, u kunt 
een maaier verwachten die robuust en betrouwbaar is en de resultaten voor 
een gezond, goed onderhouden gazon levert.

WANNEER U ECHT  
EEN PERFECT GAZON WILT,  
DAN IS DEZE MACHINE  
ECHT IETS VOOR U
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

Stil en snoerloos. 
Met onze accumaaier kunt u stil, efficiënt maaien met 
opvang zonder een snoer dat kapot kan. Ideaal voor  
een klein of middelgroot gazon.

Eenvoudige bediening.
De intuïtieve bedieningen, gemakkelijk te bereiken beugels 
en ergonomisch ontworpen opvang zijn details die onze 
gazonmaaiers makkelijk en prettig te gebruiken maken.

Gestroomlijnd maaien.
Achter- of zij-uitworp, beide maaisystemen hebben  
een hoge capaciteit en zijn zeer geschikt voor hoger  
en wilder gras dat niet vaak wordt gemaaid.

Stop en go.
De InStart™ functie die op een aantal van onze modellen zit, 
maakt starten gemakkelijker dan ooit. Trek aan de beugel 
en de motor start. Laat de beugel los en de motor stopt.

Gezond gazon.
BioClip – versnipperen kan helpen om voedingsstoffen 
zoals stikstof af te geven aan de aarde. Dat is voordelig 
voor de groei en gezondheid van het gazon in het  
algemeen en het voorkomt onkruidgroei.

Gemakkelijk start.
De Husqvarna benzine gazonmaaiers zijn gemakkelijk  
te starten. Een aantal modellen heeft functies zoals 
ReadyStart™, autochoke of een elektrische starter. De 
accumaaier LC 141Li is zelfs nog eenvoudiger – alleen 
ontgrendelen en de beugel naar beneden drukken!

Nette resultaten.
Een opvangbak voorkomt dat onkruid zich kan ver-
spreiden en maakt het gazon netjes door blad en takjes 
te verzamelen zodat u een verzorg resultaat achterlaat.
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GAZONMAAIERS VOOR VEELEISENDE GAZONS  
EN FREQUENTE GEBRUIKERS

LEES MEER OP 
HUSQVARNA.BE

InStart™ – start de motor 
door aan de beugel te 
trekken, stop hem door  
de beugel los te laten

Robuust maaidek

Centrale maaihoogte-instelling voor een 
gemakkelijke en praktische instelling

De hoogte is instelbaar met een  
hendel voor een beter gebruikerscomfort

Motoren met hoge specificaties 
van wereldleidende fabrikanten

Waarom zou u een  
Husqvarna accumaaier kiezen? 
De accumaaiers van Husqvarna zijn stille, efficiënte opvang-
maaiers die uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken zijn. Ideaal 
voor een middelgroot gazon of om stukken bij te werken waar 
een robotmaaier of zitmaaier niet bij kan. De 36 V Li-ion accu’s, 

die worden gebruikt voor alle handgedragen producten 
uit de Husqvarna Accu Series, hebben een bedrijf-

stijd van bijna 30 minuten maaien. 

Duurzaam 
composiet 
maaidek. 

Het maaidek van de 200-series is 
gemaakt van composietmateriaal 
dat speciaal voor Husqvarna is ont-
wikkeld. Het is uitzonderlijk duur-
zaam, licht en corrossiebestendig, 
het barst niet en is bestand tegen 
deuken en licht niet op door de  
zon. Het maaidek is dus vrijwel 
onverwoestbaar.

Opvangprestaties van topklasse  
en een gemakkelijk hanteerbare 
opvangbak voor handig verwijderen, 
legen en vervangen

Variabele snelheidsregeling
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All wheel drive – maakt lastige 
stukken tot iets uit het verleden. 

De LC 356 AWD is uitgerust om de meest uitdagende en inspan-
nende tuinen aan te kunnen. Intuïtieve snelheidsregeling en rijver-
mogen op alle wielen betekenen dat steile hellingen en minder 
vaak gemaaide stukken tot het verleden gaan behoren. De snelle 
maaisnelheid, het brede maaidek en 3 maaimethoden om uit  
te kiezen zijn slechts enkele functies die een verschil voor  
uw gazon zullen maken.

Opbergen en vervoer.
Bent u van plan uw maaier te vervoeren tussen uw huis en uw dealer 
voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt? Dan moet u een compacte, 
 lichtgewicht maaier met opklapbare handgrepen overwegen.

Hoe u moet starten.
Voor wie op zoek is naar een moeiteloze start, is een maaier met een elektrische 
starter of zelfs een accu een natuurlijke keuze – u hoeft alleen maar op de knop 
te drukken. De InStart™ functie die op een aantal van onze modellen zit, maakt 
starten zelfs nog gemakkelijker: Trek aan de beugel en de motor start. Laat de 
beugel los en de motor stopt.

Afmeting en complexiteit  
van uw gazon.
Hoe groter uw gazon, hoe meer  profijt 
u zult hebben van een zelfrijdende 
maaier met een breder maaidek. Een 
maaier met een smaller maaidek en 
variabele snelheid levert een betere 
manoeuvreerbaarheid op als uw 
gazon veel nauwe passages heeft  
en obstakels waar u omheen  
moet maaien.

Opvangen of versnipperen.
Als u de voorkeur geeft aan een net maairesultaat en het grasmaaisel wilt ver-
zamelen, raden we u aan een maaier met opvangbak te kiezen. Een maaier met 
BioClip (versnipper-)functie levert echter een gezonder gazon op zonder dat  
u het gazon hoeft te bemesten of de opvangbak hoeft te legen, op voorwaarde 
dat u voldoende vaak maait. 

Olie en benzine. 
Vol synthetische transmissie-/motorolie, aanbevolen 
voor de AWD-voertuigen van Husqvarna. Uitzonderlijk 
stabiel bij zowel warme als koude temperaturen. 
Alkylaat benzine speciaal ontwikkeld voor Husqvarna 
vier-takt motoren. Met een doeltreffende ontsteking 
voor een gezonde motor en een minimum aan 
schadelijke uitlaatgassen. 
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HUSQVARNA LC 356V 
Voor grote tuinen. Duurzaam, gelast stalen 
maaidek en gemakkelijk te starten OHC-motor.

Honda GCV160, Opvangen/BioClip /zijuitworp, 
maaibreedte 56 cm, maaihoogte 32 –108 mm. 
BBC en AutoWalk™ 2.

961 41 02-91 € 785

HUSQVARNA LC 356 AWD
All-wheel-drive prestaties van hoge klasse.  
Ideaal voor grote hellende tuinen en hoog gras. 
Innovatief AutoWalk™ 2 aandrijving.

Honda GCV160, Opvangen/BioClip/zijuitworp, 
maaibreedte 56 cm, maaihoogte 38 –108 mm. 
All-Wheel-Drive en AutoWalk™ 2.

961 41 02-92 € 1.075

HUSQVARNA LB 548S e
Soliede en stevige maaier voor middelgrote 
gazons met een motor met hoge specificaties, 
duurzaam maaidek en een handige zijwaarts 
 verstelbaar stuur.

Honda GCV160, BioClip, maaibreedte 48 cm, 
maaihoogte 30–60 mm. Zelfrijdend, één snelheid.

967 25 69-01 € 1.039

HUSQVARNA GX 560
Alle voordelen van een luchtkussenmaaier met 
het gemak van een krachtige benzinemotor. Voor 
grootschalig particulier en semi-professioneel 
gebruik.

Honda GCV160, werkhoek 45°, maaibreedte 
50,5 cm, maaihoogte 10–30 mm. 
Lucht  kussenmodel.

964 00 06-01 € 959

HUSQVARNA LC 551SP
Hoog-presterende, betrouwbare, compacte 
maaier, ideaal voor professionals en particulieren. 
Professionele motor en grote brandstoftank.

Kawasaki FJ180KAI, Opvang /Achteruitworp, 
maaibreedte 51 cm, maaihoogte 26–74 mm. 
Zelfrijdend, één snelheid.

967 34 32-01 € 1.079

HUSQVARNA LB 553S e 
Ontworpen voor zwaar professioneel gebruik. 
Fantastische ergonomie en resultaten – zelfs bij 
nat weer. Heeft speciale easy-start functies.

Honda GCV160, BioClip, maaibreedte 53 cm, 
maaihoogte 27–65 mm. Zelfrijdend, één snelheid.

967 25 70-01 € 1.149

500- EN 400-SERIES
Voor professionals en particuliere 
gebruikers die apparatuur van 
professioneel niveau wensen.  
Een professionele versnellingsbak 
en motor leveren uitstekende 
prestaties, duurzaamheid en 
resultaten. Goede ergonomie, 
zoals de  handige rembeugels 
maken het eenvoudiger lang  
achter elkaar te werken.

300-SERIES
Een uiteenlopende reeks gazon-
maaiers, die vermogen met 
behendigheid combineren. Voor 
diverse gazonafmetingen en 
gebruikersprofielen. Veel modellen 
hebben AFTech™ en AutoWalk™ 
voor betere resultaten en een-
voudigere bediening. En allemaal 
hebben ze de klassieke Husqvarna 
kwaliteit en prestaties.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

HUSQVARNA LC 451V – NIEUW / LC 451S
Betrouwbare, compacte maaiers met hoge 
prestaties, ideaal voor professionals en 
particulieren. Goede ergonomie en robuuste 
transmissie.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Opvang /
Achteruitworp, maaibreedte 51 cm, maaihoogte 
26–74 mm. Zelfrijdend. Variabele snelheid / 
één snelheid.

LC 451V, 967 09 95-01 € 1.049

LC 451S, 967 34 31-01 € 929

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Gazonmaaiers voor wie op zoek is naar eersteklas 
prestaties, met variabele snelheid, verstelbare, 
opklapbare handgreep en gemakkelijk te verstel-
len maaihoogte. De LC 347VI heeft InStart™.

Briggs & Stratton 675IS /650EXI, Opvang / 
Achteruitworp, maaibreedte 47 cm, maaihoogte 
20-75 mm. Composite chassis. InStart™ 
(LC 347VI). Zelfrijdend, variabele snelheid.  

LC 347VI, 967 06 92-01 € 699

LC 347V, 967 06 89-01 € 599

HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V
Opvangmaaiers met hoge capaciteit en variabele 
snelheid. De LC 353VI heeft InStart™ voor 
moeiteloos starten en stoppen.

Briggs & Stratton 675IS /650EXI, Opvang / 
Achteruitworp, maaibreedte 53 cm, maaihoogte  
25 –75 mm. Composite chassis. InStart™ 
(LC 353VI). Zelfrijdend, variabele snelheid. 

LC 353VI, 967 06 95-01 € 749

LC 353V, 967 06 94-01 € 649

HUSQVARNA LC 551VBP
Deze opvangmaaier met hoge specificaties en 
variabele snelheid, zijbeschermingsbumper  
en mesrem zit boordevol bruikbare functies  
om jarenlang productief te kunnen maaien.

Kawasaki FJ180KAI, Opvang /Achteruitworp, 
maaibreedte 51 cm, maaihoogte 26–74 mm.  
Mes koppeling. Zelfrijdend, variabele snelheid. 

967 09 96-01 € 1.399

HUSQVARNA LC 348VI CLASSIC /  
LC 348V CLASSIC
Fantastisch resultaten dankzij AFTech™, waarbij  
het gras vanaf de messen omhoog wordt gezogen. 
AutoWalk™ 2 tweehands-snelheidsregeling voor  
een eenvoudigere bediening. De LC 348VI Classic 
heeft InStart™.

Briggs & Stratton 675IS /650EXI, Opvangen/
Achteruitworp, maaibreedte 48 cm, maaihoogte 
25 –75 mm. AFTech™, InStart™ (LC 348VI) en 
AutoWalk™ 2.

LC 348VI Classic, 967 60 51-01 € 869

LC 348V Classic, 967 60 50-01 € 755

HUSQVARNA LC 353VI CLASSIC /  
LC 353V CLASSIC
Opvangmaaier met hoge capaciteit en AFTech™ 
en AutoWalk™ 2 tweehands-snelheidsregeling 
voor fantastische resultaten en gemakkelijke 
bediening. De LC 353VI Classic heeft InStart™, 
zodat starten en stoppen vrijwel moeiteloos gaat. 

Briggs & Stratton 675IS /675EXI, Opvangen /
Achteruitworp, maaibreedte 53 cm, maaihoogte 
25–75 mm. AFTech™, InStart™ (LC 353VI) en 
AutoWalk™ 2.

LC 353VI Classic, 967 60 53-01  € 1.055

LC 353V Classic, 967 60 52-01 € 949
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HUSQVARNA LC 141Li
Handige accu-maaier voor particulier gebruik. 
Geen vloeibare brandstof of kabels nodig. 
Gemakkelijk te starten. Fantastische manoeuvreer-
baarheid dankzij het compacte maaidek.

30 min bedrijfstijd, afhankelijk van gazon-
condities, opvangen/achteruitworp. Maaibreedte 
41 cm, maaihoogte 25 –70 mm. Duw.

967 62 84-01 € 479

Excl. accu en oplader

GAZONMAAIERS

HUSQVARNA 540
Een handige duwmaaier met vrij draaiende wals 
die de weerstand en het geluid minimaliseert;  
de stilste maaier op de markt. Opvangbak als 
accessoire verkrijgbaar.

Maaibreedte 40 cm, maaihoogte 12–38 mm, 
maaihoogtestappen 4, 9,1 kg.

964 94 40-01 € 155

HUSQVARNA 54
Husqvarna duwmaaiers hebben een markt-
leidende constructie, bieden een gemakkelijke 
hantering, duurzaamheid en onverslaanbare 
resultaten. Opvangbak als accessoire 
verkrijgbaar.

Maaibreedte 40 cm, maaihoogte 12–38 mm, 
maaihoogte oneindig/4 stappen, 8,6 kg.

964 91 40-52 € 115

HUSQVARNA LC 247SP
Deze zelfrijdende maaier, die autochoke heeft 
voor gemakkelijk starten, levert professionele 
resultaten. Duurzaam composiet maaidek.

Briggs & Stratton 575EX, Opvang/Achteruitworp, 
maaibreedte 47 cm, maaihoogte 20–75 mm. 
Zelfrijdend, één snelheid.

967 34 54-01 € 565

HUSQVARNA LC 140S/LC 140
Eenvoudig te gebruiker maaier, geschikt voor de 
wat kleinere tuinen. Een stevig stalen maaidek, 
soft.grip handgreep en centrale instelling van  
de maaihoogte.

Briggs & Stratton 450e, Opvang/Achteruitworp, 
maaibreedte 40 cm, maaihoogte 25–75 mm. 
Zelfrijdend, één snelheid /duw.

LC 140S, 967 63 68-01 € 389 

LC 140, 967 63 67-01 € 339

200-SERIES
De 200-series, voorzien van 47  
e 53 cm maaidekken, gemaakt van 
duurzaam composiet materiaal,  
is ideaal voor particulier gebruik. 
Deze gazonmaaiers zijn licht en 
gemakkelijk te bedienen, met 
 intuïtieve hendels en gemakkelijk 
te bereiken beugels. Het verstel-
bare stuur vergemakkelijkt 
 transport en opslag. 

DUWMAAIERS
Duwmaaiers zijn perfect voor 
kleine gazons en stukken die u 
minder vaak maait. Ze produceren 
geen emissie en zijn stil – goed 
nieuws voor uw buren. Daarnaast 
zijn ze ontworpen om hoog  
gras te maaien.

NIEUW

NIEUWNIEUW

HUSQVARNA LC 141VLi
Een zelfrijdende maaier met variabele snelheid, 
voor particulier gebruik. Met accu – geen gedoe 
met vloeibare brandstoffen of kabels. Fantastische 
manoeuvreerbaarheid dankzij het compacte 
maaidek.

25 min. bedrijfstijd, afhankelijk van gazoncondities, 
opvangen/achteruitworp. Maaibreedte 41 cm, 
maaihoogte 25 –70 mm. Zelfrijdend, variabele 
snelheid. 

967 09 92-01 € 529

Excl. accu en oplader

HUSQVARNA LC 141C
Handige maaier voor particulier gebruik. Met 
elektriciteitssnoer – er is geen vloeibare brand-
stof nodig. Gemakkelijk te starten. Fantastische 
manoeuvreerbaarheid dankzij het compacte 
maaidek.

Elektrisch, 1800 W, Opvang /Achteruitworp, maai-
breedte 41 cm, maaihoogte 25–75 mm. Duw.

967 09 93-01 € 279

HUSQVARNA LC 247
Voor particulieren die professionele resultaten en 
een gemakkelijke bediening wensen. Duurzaam 
composiet maaidek en opklapbaar stuur.

Briggs & Stratton 450e, Opvang /Achteruitworp, 
maaibreedte 47 cm, maaihoogte 20–75 mm. Duw.

967 34 52-01 € 459

HUSQVARNA LC 253S
Zelfrijdende opvangmaaier met gebruiksvriende-
lijke functies, een chassis van composietmateriaal 
en een breed maaidek.

Briggs & Stratton 650EXI, Opvang  /Achteruitworp, 
maaibreedte 53 cm, maaihoogte 20-75 mm. 
Zelfrijdend, één snelheid.

967 06 93-01 € 599

100 SERIES
De Husqvarna 100-series bestaat 
uit een breed assortiment gazon-
maaiers. Van accu- en benzine-
maaiers tot gazonmaaiers waarbij 
de focus ligt op een grote capaci-
teit, laag gewicht, manoeuvreer-
baarheid en veel meer. Welk 
model u ook kiest, u krijgt altijd 
Husqvarna kwaliteit.
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De Husqvarna grondfrezen, ontworpen om tegen een stootje te kunnen, zijn 
gemaakt voor jarenlang intensief gebruik. Het comfortabele stuur systeem en 
de bijeen geplaatste bedieningen maken ze gemakkelijk om mee te werken. 
Het tegen de klok in draaiende systeem bewerkt de grond zeer efficiënt  
en met gemak.

AARDVERSCHUIVEND 
VERMOGEN MET  
COMFORT EN GEMAK
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

Soepele bediening.
De pneumatische koppeling gebruikt persluchttechniek 
voor een flexibele en makkelijke bediening.

Fantastische veelzijdigheid.
Door het brede assortiment accessoires kunnen  
bijna al onze grondfrezen voor veel verschillende  
taken gebruikt worden.

Prettig werken.
Het ergonomisch ontworpen stuur met soft grip en 
gemakkelijk bereikbare bedieningen maakt comfortabel 
werken mogelijk.

Gemaakt om lang mee te gaan.
Alle componenten in onze grondfrezen zijn van de 
hoogste kwaliteit en grondig getest om voor optimale 
duurzaamheid te zorgen.

Gemakkelijk onderhoud.
Het duurzame en verwijderbare transmissiehuis met 
smeernippel betekent een betrouwbare bedrijfstijd 
gedurende vele jaren én gemakkelijk onderhoud.

Diepe of oppervlakkige bewerking
De freesmessen met helicoil draaien tegen de klok in 
en frezen de aarde zelfs in moeilijke omstandigheden. 
Deze oplossing zorgt dat de frezen zowel zware grond 
in de diepte kunnen bewerken als de bovenlaag 
voorbereiden voor een zaaibed.

Betrouwbaar vermogen.
De motoren met hoge specificaties geven u een 
betrouwbaar vermogen en lage emissie tijdens gebruik.
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KRACHTIGE FREZEN  
DIE HET WERK GEWOON DOEN

GRONDFREZEN

Zeer eenvoudig te bedienen grondfrezen.
Prima om de aarde te bewerken op kleine oppervlakken en 
tuinen of in tuinen met vele krappe hoeken. Een grondfrees 
helpt u bij diverse taken in de tuin. Door een accessoire te 
plaatsen kunt u harken, kantensnijden, verticuteren, aanaarden 
en ook ploegen. Werkbreedte van 24 tot 90 cm en werkdiepte 
van 15 tot 30 cm.

GRONDFREZEN

Heavy-duty frezen  
met indrukwekkende capaciteit.
Op grote en open stukken land krijgt u met een grondfrees de 
kracht om zeer efficiënt dicht opeengepakte aarde te bewerken. 
De hantering is comfortabel dankzij het ergonomische ontwerp. 
Het contragewicht vergroot het gewicht op de wielen en verbetert 
het evenwicht voor een veilige en stabiele werking. Werkbreedte 
van 43 tot 53 cm en werkdiepte van 15 tot 18 cm.

Contragewicht

Tegen de rijrichting  
in draaiende messen

Aandrijfwielen met chevron banden voor optimale grip

Eén versnelling vooruit en één achteruit, voor 
gemakkelijke bediening

Ergonomisch ontworpen stuurboom met comfortabele 
soft-grip en makkelijk bereikbare bedieningen

Kleine oppervlakken

Fantastische veelzijdigheid

Gemakkelijk te gebruiken

Grote terreinen

Comfortabele werking

Lange werkdagen

Haal meer  
uit uw grondfrees.

Het brede assortiment accessoires geeft 
onze grondfrezen hun veelzijdigheid. De 
mogelijkheden zijn bijna onbe perkt. Een 
verticuteerhark, aanaardploeg, onkruid-
hark, kantensnijder en beluchter kunnen  
u samen met uw frees helpen uw aarde 
voor te bereiden met efficiënt gebruik  
van uw tijd en een minimale inspanning.

VERTICUTEERHARK 
Krijg een prachtig gazon door het mos te 
verwijderen met dit verticuteeraccessoire. 
Past op TF 120 en T300RH.

967 99 16-15 € 139

KANTENSNIJDER
Gebruik uw frees om randen bij te werken  
met de kantensnijder. U krijgt sneller en met 
minder inspanning mooie duidelijke randen. 
Past op T300RH.

967 99 16-30 € 89

ONKRUIDGEREEDSCHAP
Met dit speciaal ontworpen gereedschap  
kunt u zeer efficiënt onkruid uit uw groente- 
en bloemenbedden halen. Past op T300RH.

967 99 16-02 € 79

Opklapbaar en volledig 
instelbaar stuur

Gewasbescherming

Opklapbaar 
transportwiel

Freesmessen met helicoil 
zorgen voor makkelijke werking 

in zware omstandigheden

Sequentiële 3-versnellingsbak
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HEAVY DUTY GEBRUIK
Ontworpen voor gebruik op dicht 
opeengepakte aarde en gazons. 
Met aangedreven wielen en 
tegengesteld draaiende pennen 
maken deze machines de aarde 
zeer doeltreffend los.

KLEINE TUINFREZEN
Geschikt voor kleinere karweien  
in de tuin, zoals het voorbereiden 
van bloembedden en de moestuin. 
Ze worden door de freesmessen 
voorwaarts bewogen. Deze model-
len zijn perfect voor kleine tuinen 
en kunnen worden uit gerust met 
accessoires voor verschillende 
klussen in de tuin.

HUSQVARNA TR 530
Onze grootste frees voor tuin- en landeigenaren. 
Uitstekende resultaten op dicht opeengepakte 
aarde en oude gazons. Tegengesteld draaiende 
freesmessen en grote wielen.

Subaru EX21, ketting/handmatig, werkbreedte 
53 cm en werkdiepte ≈ 18 cm. 

960 91 00-17 € 1.889

HUSQVARNA TF 536
Robuuste, krachtige grondfrees. Makkelijk  
te starten motor, ideaal voor droge, stoffige 
omgevingen. Twee versnellingen vooruit  
en één achteruit.

Honda GX160, ketting /handmatig, werkbreedte 
90 cm en werkdiepte ≈ 30 cm.

967 32 99-01 € 1.679

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Veelzijdige frees om thuis in de tuin te werken.  
Eenvoudig te bedienen en transporteren dankzij 
het lage gewicht. Sterke wormoverbrenging.

Honda GX25, wormoverbrenging/handmatig, 
werkbreedte 24 cm en werkdiepte ≈ 15 cm. 

967 33 01-01 € 549

HUSQVARNA TR 430
Krachtige grondfrees voor tuin- en landeigenaren. 
Ideaal voor dicht opeengepakte aarde en oude 
gazons. Tegengesteld draaiende freesmessen  
en grote wielen.

Subaru EX17, ketting/handmatig, werkbreedte 
43 cm en werkdiepte ≈ 15 cm. 

960 91 00-16 € 1.355

1. AARDAPPELOOGSTPLOEG
Krijg een prachtig gazon door het mos te 
verwijderen met dit verticuteeraccessoire.

TF 536, 579 48 75-01 € 69

TF 435P / TF 435 / TF 335 /  TF 325, 
579 48 71-01 

2. AANAARDPLOEG MET METALEN WIELEN
Accessoire dat helpt bij het telen van aardappels 
en ze beschermt tegen onkruid en daglicht. Past 
op TF 536, TF 435, TF 335, TF 325 en TF 225.

966 54 52-01 € 209

3. PLOEG MET RUBBEREN WIELEN
Complete ploeg en wielenset waarmee u over  
de aarde kunt rijden om rijen te maken en onkruid 
onder te spitten. Past op TF 536, TF 435 en TF 335.

TF 536, 967 99 57-06 € 1.149

 TF 435P / TF 435 / TF 335, 579 48 61-01 € 629

4. RUBBEREN WIELEN
Met een wielenset kan de grondfrees worden 
aan gepast en gebruikt als tractor met twee 
wielen.

TF 536, 579 48 73-01 € 49

TF 435P / TF 435, 579 48 72-01 

5. SNEEUWSCHUIF
Brede, stabiele sneeuwschuif om bijvoorbeeld 
paden en garage-opritten te vegen. Past op  
TF 536, TF 435P en TF 435.

581 82 99-01 € 459 

6. BELUCHTER
Maakt gaten in het gazon zodat lucht en mest-
stoffen kunnen binnendringen. Past op T300RH.

967 99 16-25 € 139 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

HUSQVARNA TF 435P / TF 435
Hoogpresterende grondfrees met betrouwbare, 
gemakkelijk te starten motor. Twee versnellingen 
vooruit en één achteruit. Verstelbaar stuur  
voor extra flexibiliteit. De TF 435P heeft een 
pneumatische in- en uitschakeling.

Honda GX160, Ketting / pneumatische /  
Ketting /handmatige transmissie, werkbreedte 
80 cm, werkdiepte ≈ 30 cm.

TF 435P, 96710 13-01 € 1.099

TF 435, 967 10 12-01 € 999

HUSQVARNA TF 225 
Eenvoudige, handige frees die gemakkelijk te 
manoeuvreren is. Stille, makkelijk te starten motor. 
Met gewasbescherming en verstelbaar stuur.

Rato R180 motor, Ketting/handmatige transmissie, 
werkbreedte 60 cm, werkdiepte ≈ 25 cm.

967 10 09-01 € 599

HUSQVARNA TF 120 
Basic, handige frees voor de particuliere tuin die 
gemakkelijk te manoeuvreren is. Een moshark als 
accessoire. Opklapbaar stuur en transportwiel.

Rato R180 motor, Ketting/handmatige transmissie, 
werkbreedte 46 cm, werkdiepte ≈ 15 cm.

967 10 08-01 € 499

HUSQVARNA TF 335 
Manoeuvreerbare frees met krachtige motor  
en 2 versnellingen vooruit en 1 achteruit voor 
gemakkelijke bediening. Standaard geleverd met 
gewasbescherming en verstelbaar stuur.

Briggs & Stratton CR950, Ketting /handmatige/
pneumatische transmissie, werkbreedte 80 cm, 
werkdiepte ≈ 30 cm.

967 10 11-01 € 749
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Hoeveel prestaties u ook nodig heeft, er is altijd een hoogkwalitatieve Husqvarna 
sneeuwblazer die het werk kan doen. In ons nieuwe gamma, met de 100-, 200- en 
300-series, vindt u de prestaties die u nodig heeft. De 100-series maakt gebruik 
van een eentrapssysteem, dat in staat is redelijke hoeveelheden verse sneeuw  
te ruimen. De 200- en 300-series gebruiken daarentegen het tweestapssysteem 
dat in staat is om ook diepe, zware sneeuw te ruimen.

HOE U KUNT GENIETEN VAN  
EEN LANGE, KOUDE WINTER  
MET VEEL SNEEUW
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Wat u krijgt.  
En hoe we dat doen.

LEES MEER OP 
HUSQVARNA.BE

Lange werkdagen.
Met de heldere LED-lampen is het mogelijk om ook ’s 
ochtends vroeg en ’s avonds laat sneeuw te ruimen.

Fantastische tractie.
Beklede rupsbanden zorgen voor onverslaanbare voort-
beweging in diepe sneeuw en op gladde ondergrond.  
U bent in staat op heuvels en moeilijk terrein te werken 
met uitstekende resultaten.

Presteert altijd.
Bediening via een joystick op het gebruikerspaneel. 
Variabele aandrijving vooruit en achteruit verbetert  
de wendbaarheid, waardoor u optimale prestaties krijgt 
onder wisselende omstandigheden.

Fantastische veelzijdigheid.
We hebben sneeuwblazers voor verschillende 
toepassingen. De machines met eentrapssysteem zijn 
uitstekend voor bijvoorbeeld paden, terwijl de machines 
met een tweetrapssysteem u helpen om zeer efficiënt 
grote oppervlakken sneeuwvrij te maken.

Uitstekende manoeuvreerbaarheid.
Gemakkelijke stuurbekrachtiging waarmee u elk wiel/
rupsband apart kunt besturen voor bochten tot 180º.
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HOE VOORBEREID WILT U ZIJN?

TWEETRAPSSYSTEEM

Efficiënt sneeuwruimen met eersteklas resultaten.
Met het tweetrapssysteem bent u in staat om efficiënt grote 
hoeveelheden sneeuw te ruimen. De sneeuw wordt door een 
krachtige vijzel in de kast gevoerd en vervolgens door een rotor 
uit de uitworp geblazen. Dit is de beste oplossing voor grotere 
en openbare terreinen. 

EENTRAPSSYSTEEM

Compact en gemakkelijk te gebruiken.
De met multiplex versterkte zuigerbladen vegen 
zeer efficiënt de sneeuw met direct contact met 
de grond. Een uitstekende oplossing voor garage-
opritten, rond de tuiningang en op paden.

Handgreepverwarming Ledlampen

Elektrische starter

Snelsluiting 
opklapbaar stuur

Dubbele 
ledverlichting

Rotator uitworp met afstandsbediening

Makkelijk bereikbare 
brandstoftank

Beklede rupsbanden zorgen voor 
onverslaanbare voortbeweging in diepe 
sneeuw en op een gladde ondergrond

De rubberen zuiger en sneeuwschuif 
zijn ontworpen voor optimaal en 
zorgvuldig sneeuwruimen op een 
harde ondergrond

Snijder voor sneeuwbanken

Verstelbare deflecteur

Stuurbekrachtiging

Hendelbediende deflecteur

Elektrische starter –  
U hoeft de machine alleen 
maar op een stopcontact 
aan te sluiten en u start de 
motor met een simpele 
druk op de knop

Ontworpen voor 
maximaal comfort 
en bruikbaarheid.
De hendels en bedieningen zijn 
ontworpen voor maximaal comfort 
en bruikbaarheid. Hierdoor kunt u 
flexibel en efficiënt sneeuwruimen. 

Grote terreinen

Comfortabele werking

Lange werkdagen

Kleine, nauwe terreinen

Gemakkelijke bediening

Lange werkdagen

Stuurbekrachtiging maakt 
manoeuvreren makkelijker.

De stuurbekrachtiging maakt het zo veel gemakkelijker om met een 
grote sneeuwblazer een bocht te maken. Het werk wordt efficiënter, 
leuker en minder inspannend. Als u veel bochten moet maken om 
de sneeuw van uw oprit of pad te ruimen, moet u een investering in 
een sneeuwblazer met deze functie overwegen. Stuurbekrachtiging 
zit standaard op model Husqvarna ST 227P en hoger.
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HUSQVARNA ST 151
Compacte, eenvoudig te gebruiken machine voor particulieren. Voor 
sporadisch gebruik in verse sneeuw, 5–20 cm, op opritten en paden. 
Voorzichtig met de ondergrond.

Husqvarna motor, zuigsysteem, werkbreedte 53 cm, afstandsbediende 
pijprotatie, LED koplampen. 

961 81 00-14 € 765

HUSQVARNA ST 327P

Stevige sneeuwblazer voor landeigenaren, waarmee u zeer comfortabel 
grote terreinen veegt. Voor alle sneeuwomstandigheden en dieptes van  
15 tot 60 cm.

Husqvarna motor, hydrostatische transmissie, werkbreedte 68 cm, 
stuurbekrachtiging.

961 91 00-83 € 2.909

HUSQVARNA ST 327PT
Voor landeigenaren die een robuuste sneeuwblazer met grote capaciteit  
en superieure tractie wensen. Voor alle sneeuwomstandigheden en dieptes 
van 15 tot 60 cm.

Husqvarna motor, hydrostatische transmissie, werkbreedte 68 cm, 
rupsbanden, stuurbekrachtiging.

961 91 00-84 € 3.519

HUSQVARNA ST 227P
Ideaal voor particulieren om alle soorten sneeuw weg te halen van grote 
opritten en paden. Stuurbekrachtiging en extra grote banden voor 
eenvoudige bediening.

Husqvarna motor, wrijvingskoppeling, werkbreedte 68 cm, 
stuurbekrachtiging.

961 91 00-88 € 1.989

HUSQVARNA ST 131
De ST131 is compact, voorzichtig met de ondergrond en gemakkelijk  
te starten en geschikt voor sporadisch gebruik in verse 5–20 cm diepe 
sneeuw op opritten en paden. 

Husqvarna motor, zuigsysteem, werkbreedte 53 cm.

961 81 00-13 € 715

UW BUURT
De ST 300-series is ontworpen 
voor landeigenaren die een 
robuuste en duurzame machine 
met een hoge capaciteit nodig 
hebben om grote terreinen  
te ontdoen van allerlei soorten 
sneeuw, zelfs natte en ijzige 
sneeuw.

UW OPRIT
De ST 200-series is ontworpen 
voor particulieren die een grote 
blaascapaciteit met een 
tweetraps-systeem nodig hebben 
om lange opritten en padden te 
ontdoen van alle soorten sneeuw.

UW PAD
De ST 100-series is ontworpen 
voor particulieren die een com-
pacte, gemakkelijk te gebruiken 
en efficiënte sneeuwblazer nodig 
hebben om vers gevallen sneeuw 
van garage-opritten en smalle 
paden te verwijderen.
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TECHNICAL EXTREME TECHNICAL

Gelaagde bescherming.
Ons geavanceerde beschermingsmateriaal 
bestaat uit minder lagen. Hierdoor wordt 
het lichter zonder het beschermingsniveau 
in gevaar te brengen. Het materiaal en het 
laagjesontwerp bestaan uit lange vezels 
die in de ketting verstrikt kunnen raken.

Betrouwbare veiligheid door 
regelmatig testen.
Beschermende kleding voor werken in het bos 
moet een CE-keurmerk hebben. De extra 
EuroTest-markering houdt in dat willekeurig 
gekozen exemplaren regelmatig opnieuw 
worden onderzocht door een erkende instantie.

VERWACHT MAXIMALE 
BESCHERMING – ONGEACHT  
HET PRESTATIENIVEAU
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Goede beschermende uitrusting moet bestand 
zijn tegen zware omstandigheden en de vereiste 
bescherming bieden. Daarom gebruiken wij 
alleen maar materialen van hoge kwaliteit. Er 
gelden andere eisen voor alle werkzaamheden. 
Ons assortiment beschermende kleding houdt 

rekening met alle werkzaamheden. Ons  uitge-
breide assortiment beschermende kleding, met 
de laatste innovaties op het gebied van ontwerp 
en materialen, biedt u werkelijk het beschermings-
niveau en het comfort dat u nodig heeft om uw 
werk te doen.

FUNCTIONAL CLASSIC

Verschillende beschermingsniveaus.
Alle persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingedeeld 
volgens hun vermogen om de ketting te stoppen op 
verschillende snelheden: Klasse 0 (16 m/s), Klasse 1  
(20 m/s), Klasse 2 (24 m/s) en Klasse 3 (28 m/s).  
Getest en goedgekeurd conform relevante Europese  
(CE) en Internationale (ISO) normen.

De gearceerde stukken geven weer waar beschermingsmateriaal zit.

Delen met zaagbescherming.

MODEL A MODEL C

Voor Achter Voor Achter
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TECHNICAL EXTREME

BESCHERMINGSKLEDING GEMAAKT  
VOOR MAXIMALE PRESTATIES
Husqvarna Technical Extreme is onze ultieme lijn beschermende kleding. Het is gemaakt voor mensen die 
lichtgewicht comfort, ademend vermogen en bescherming nodig hebben in uitzonderlijke omstandigheden.  
Met voorgebogen knieën en mouwen, slanke pasvorm, duurzame stretchstoffen, bescherming en een slim, aan  
de taak aangepast ontwerp is de kleding ontworpen om de hele dag topprestaties mogelijk te maken. Elke dag.
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WERKJACK, TECHNICAL EXTREME
Ontworpen voor lange periodes werken in de meest 
uitdagende omgevingen. Licht, ademende stof en 
voorgebogen ellebogen vergroten uw beweegbaar-
heid, terwijl efficiënte ventilatieopeningen op de 
schouderpas en onderrug ervoor zorgen dat u koel 
blijft wanneer u hard werkt. Met high viz stof en 
reflecterende stroken.

582 33 10-xx, maat S–XXL € 345

582 34 07-xx, damesmaten XS–M € 300

Goed geventileerd.
Openingen bij de schouderpas en de onderrug 
zorgen voor een goede ventilatie. Door de 
ritssluitingen in de oksels en aan de achterkant 
van de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar 
behoefte aanpassen.

Makkelijk bereikbare zakken.
Het jack heeft twee zakken op de borst, één op 
de mouw en een speciale EHBO-zak. De broek 
heeft twee voorzakken, twee achterzakken,  
een zak op de pijp en een dubbele duimstokzak.

Zakken voor uw mobiele telefoon.
De borstzakken hebben een gepolsterde voering 
voor uw mobiele telefoon, zodat deze goed 
beschermd en voortdurend binnen handbereik is.

Houd uw broek op zijn plaats.
Bevestig de laarzenhaak aan de binnenkant van 
de omslag aan uw veters, zodat de broek goed 
blijft zitten. 

Inclusief bretels.
De broek wordt geleverd met bretels van  
goede kwaliteit, zodat hij de hele dag veilig  
en comfortabel op zijn plaats blijft zitten.

NIEUW NIEUW

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL EXTREME
Ontworpen voor full-time werk in het bos op het 
hoogste professionele niveau. Het slimme gebruik 
van reflecterende stoffen en het lichtgewicht stretch 
en Cordura versterkte materiaal zorgen de hele dag 
voor bescherming, duurzaamheid en productiviteit. 
Moderne slanke pasvorm voor een superieur comfort 
en beweegbaarheid met verstelbare taille, Husqvar-
na Tech-Knee, voorgebogen knieën en ventilatie-
openingen. Voldoet aan EN 381, Klasse 1 (20 m/s). 
Maat XS-XXL.

582 34 08-XX € 385

De Tech-Knee technologie. 
Uitzonderlijke bescherming en mobiliteit. 

MEER BESCHERMINGSLAGEN De Tech-Knee zorgt voor een superieure 
zaagbescherming, dankzij de aanvullende vezellagen. Dit verbetert de veiligheid, 
vooral in situaties waarin de broek nauw om uw knieën zit. 

VOORGEBOGEN STOF De complete knie, inclusief de zaagbeschermingsstof, is 
voorgebogen om in alle werkhoudingen te zorgen voor een perfecte pasvorm. 

WATERAFSTOTEND De knie heeft een waterafstotende binnenvoering en een 
buitenlaag die is gemaakt van waterafstotende stof, zodat er geen water of vocht 
in de zaagbeschermingslagen dringt. Dit betekent dat u comfortabel kunt werken 
onder natte voor een langere tijd.

Aanpassen voor een perfecte pasvorm.
De kleding is voorzien van klittenband op de 
pols- en enkelbanden, elastische trekkoorden  
in de taille en aan de onderkant van het jack, 
hierdoor kunt u de kleding perfect passend 
maken. 
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TECHNICAL

BESCHERMINGSKLEDING GEMAAKT  
VOOR PROFESSIONELE PRESTATIES
De Husqvarna Technical kledinglijn is ontworpen en gemaakt om de hele dag te presteren, elke dag. Een taakgericht 
ontwerp met een moderne styling, terwijl sterke, lichte stretchstoffen, versterkte panden, voorgevormde knieën en 
ellebogen voor een hoge weerstand, duurzaamheid en prestaties zorgen. U ziet er goed uit. En werkt zelfs nog beter.
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VEILIGHEIDSBROEK TECHNICAL C
Gemaakt voor personen die de hele dag in het 
bos werken. Het moderne taakgerichte ontwerp 
en de allround zaagbescherming houden u veilig, 
comfortabel en productief. Lichtgewicht, vier-
wegstretchstof en een reeks slimme comfort-  
en designfuncties, zoals voorgevormde knieën, 
helpen u meer uit uw werktijd te halen. Voldoet 
aan EN 381 Klasse 1 (20 m/s), design C.  
Maat S-XXL.

582 34 12-xx € 345

WERKSHIRT, TECHNICAL
Dit kledingstuk is licht en koel en heeft een rits 
voor, verlengd rugpand en een gemakkelijk 
bereikbare voorzak met rits, en is ideaal bij warm 
weer. Het transporteert vocht van het lichaam 
weg en droogt snel. Dus ook als u hard aan het 
werk bent, kunt u koel blijven. Maat S–XXXL.

Korte mouw, 501 71 59-xx € 40

Lange mouw, 501 72 03-xx € 50

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL
Ontworpen voor de dagelijkse werkzaamheden  
in het bos. Een sterke constructie met verstevi-
gingen van Aramide en Cordura®. Lichtgewicht, 
stretchstof en nauwe pasvorm om de gebruikers 
comfortabel en productief te houden, terwijl de 
voorgebogen knieën en geventileerde zakken en 
ritsen zorgen dat elke werkdag echt productief 
wordt. Voldoet aan EN 381, Klasse 1 (20 m/s). 
Maat S–XXL.

Taillebroek, 582 33 35-xx € 279
Ook verkrijgbaar met +7 cm broekspijpen (SXL)

Tuinbroek, 582 33 36-xx € 299
Ook verkrijgbaar met -7 cm broekspijpen (SXL)

NIEUW

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW NIEUW

WERKJACK TECHNICAL
Gemaakt van sterke, maar wel lichtgewicht stoffen 
en een op de taak gericht ontwerp, ideaal om de 
hele dag in het bos te werken. Vierwegstretch 
polyester met een mooie pasvorm maakt comfor-
tabele bewegingen mogelijk en is minder ver-
moeiend. Ventilatieopeningen op de schouder-
pas en de onderrug voor comfort en prestaties. 
Maat S–XXL.

582 33 21-xx € 239

WERKJACK, TECHNICAL ARBOR
Combineert sterke stoffen met een op de taak 
gericht ontwerp en zaagbescherming voor 
normale werkzaamheden in het bos. Gemaakt 
van tweewegstretch polyester met een mooie 
pasvorm en versterkingen vanaf de elleboog tot 
de pols. Hierdoor is het mogelijk comfortabel te 
bewegen, is het jack zeer sterk en presteert het 
alle dagen. Voldoet aan EN381, Klasse 1.  
Maat S–XL.

582 33 22-xx € 245

WERKJACK VENT, TECHNICAL
Ontworpen voor normale werkzaamheden in  
het bos in warme omstandigheden. Het jack is 
gemaakt van 100 % micropolyester op voorkant, 
schouders en mouwen en 100 % gebreid polyester 
onder de mouwen en aan de achterkant en biedt 
daarom extra ventilatie om u koel en droog te 
houden. Maat S–XXL.

582 33 43-xx € 120

WERKJACK HIGH VIZ TECHNICAL
Door de sterke maar wel lichte stoffen en het 
taakgerichte ontwerp is dit jack ideaal voor het 
dagelijkse werk in het bos in omgevingen waar 
zichtbaarheid belangrijk is. Het voldoet aan  
EN ISO20471 Klasse 3 en is gemaakt van 
lichtgewicht tweewegstretch polyester met  
een mooie pasvorm. Maat S–XXL.

582 34 11-xx € 255

Goed geventileerd.
Openingen bij de schouderpas en de onderrug 
zorgen voor een goede ventilatie. Door de 
ritssluitingen in de oksels en aan de achterkant 
van de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar 
believen aanpassen.

Voorgevormde knieën.
De knieën zijn voorgevormd en speciaal  
gemaakt om maximale mobiliteit te bieden 
zonder uw veiligheid in gevaar te brengen. 

Versterkt waar dat nodig is.
De knieën, ellebogen, enkels en polsen zijn 
versterkt om bestand te zijn tegen ruw gebruik. 
Hierdoor gaat uw kleding langer mee. 

Makkelijk bereikbare zakken.
Het jack heeft twee zakken op de borst en  
een speciale EHBO-zak. De broek heeft twee 
voorzakken, twee achterzakken, een zak  
op de pijp en een dubbele duimstokzak.

Aanpassen voor een perfecte pasvorm.
De kleding heeft elastische trekkoorden  
in de taille en aan de onderkant van het jack,  
hierdoor kunt u ze perfect passend maken. 

Stretch voor comfort.
Waar nodig is de kleding gemaakt van stretchstof, 
waardoor u vrijer, veiliger en meer comfortabel 
kunt bewegen.
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FUNCTIONAL

BESCHERMINGSKLEDING GEMAAKT  
VOOR FUNCTIONELE PRESTATIES
De kledinglijn Husqvarna Functional bestaat uit kledingstukken waarop u kunt vertrouwen wanneer er werk in het bos 
verzet moet worden. Sterke, bestendige stoffen, doeltreffende ventilatie en slimme designfuncties helpen u bij elke taak. 
De kleding stelt u in staat om vrij en zonder restricties te werken, zodat u zich op het onderhanden werk kunt richten.
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HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
Beschermende kleding moet regelmatig 
worden gewassen om de beschermende 
kwaliteiten te behouden. Ons speciale 
wasmiddel is fosfaatvrij en biologisch 
afbreekbaar en is geclassificeerd als 
milieuvriendelijk. Ook doeltreffend om 
kettingzagen, tuinmachines, luchtfilters  
enz. schoon te maken.

505 69 85-70 € 16

HUSQVARNA BRETELS
Extra brede bretels met instelbare lengte. 

Leren banden, 505 61 85-10 € 19

Sterke metalen clips, 505 61 85-00 € 19

WERKOVERHEMD
Een zacht en comfortabel overhemd met goede 
bewegingsruimte, net zo prettig op uw werk als 
tijdens uw vrije tijd. 100 % Voorgekrompen 
katoen. Maten S–XXL.

578 78 57-xx € 33

BESCHERMENDE UITRUSTING

WERKJACK FUNCTIONAL
Prettig te dragen voor licht werk in het bos. 
Gemaakt van 100 % micropolyester van hoge 
kwaliteit met Cordura® versteviging rond de 
polsen. Diverse verstelmogelijkheden voor  
een perfecte pasvorm. Ventilatieritsen en 
reflecterende randen helpen u om comfortabel  
en veilig te blijven. Maat S–XXL.

582 33 14-xx € 149

VEILIGHEIDSBROEK FUNCTIONAL
Gemaakt van duurzame materialen van hoge 
kwaliteit, inclusief Cordura® versteviging. Ontwor-
pen om prettig te dragen te zijn voor licht werk in 
het bos. Bevestigingen van hoge kwaliteit zorgen 
voor een goede pasvorm, terwijl ventilatieritsen, 
duimstokzak, reflecterende tape en extra verste-
vigde knieën en enkels zorgen voor veiligheid, 
productiviteit en comfort. Voldoet aan EN 381, 
Klasse 1 (20 m/s). Maat 46 – 62.

Taillebroek, 582 33 17-xx € 199

Tuinbroek, 582 33 20-xx € 219

VEILIGHEIDSBROEK, FUNCTIONAL KLASSE 2
Biedt verbeterde zaagbescherming, maar is wel 
prettig te dragen in het bos. Ontworpen met 
materialen van hoge kwaliteit, inclusief Cordura® 
verstevigingen. Bevestigingen van hoge kwaliteit 
zorgen voor een goede pasvorm, terwijl ventila-
tieritsen, duimstokzak, reflecterende randen en 
extra versterkte knieën, enkels en onderbenen 
zorgen voor veiligheid, productiviteit en comfort. 
Voldoet aan EN 381, Klasse 2 (24 m/s).  
Maat 46-62.

582 33 19-xx € 242

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Houd uw kleding 
in goede staat. 

Controleer op beschadigingen  
en maak uw kleding regelmatig 
schoon om de beschermende 
eigenschappen te helpen bewaren. 
Dit geldt voor alle kleding, inclusief 
handschoenen en helmen. Vervang 
mogelijk beschadigde delen. Lees 
altijd de etiketten/gebruikshand-
leiding voor advies voordat  
u de producten gaat gebruiken.

Goed geventileerd.
Openingen bij de schouderpas zorgen voor  
een goede ventilatie. Door de ritssluitingen in de 
oksels en aan de achterkant van de pijpen kunt  
u de hoeveelheid lucht naar behoefte aanpassen.

Verstevigd voor duurzaamheid.
Het onderstuk van het beschermingskussen aan 
de binnenkant van de broek is versterkt om de 
zaagbescherming te beschermen tegen slijtage 
en zorgt voor een hoge duurzaamheid. 

Versterkt voor het ruwe werk.
De ellebogen, polsen en de voorkant van de 
broek zijn gemaakt van Cordura en het onderste 
deel van de broekspijpen is versterkt om tegen 
een stootje te kunnen.

Aanpassen voor een perfecte pasvorm.
Met het elastische koord met stopper in de taille 
kunt u het jack makkelijk strakker of wijder maken 
voor een betere pasvorm.
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CLASSIC

BESCHERMENDE PERFORMANCE  
KLEDING BY HUSQVARNA
De Husqvarna Classic kledinglijn is perfect voor incidentele buitenwerkzaamheden. Ontworpen met u in gedachten 
biedt de kleding de kwaliteit en betrouwbaarheid die u van Husqvarna verwacht. Hoogkwalitatieve materialen  
en een slim design, betrouwbare, goedgekeurde beschermings- en comforteigenschappen geven u het benodigde 
vertrouwen om het werk gedaan te krijgen.
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WERKJACK CLASSIC
Stijlvol ontwerp voor incidentele taken buiten 
zoals het hakken van haardhout. Het jack is 
gemaakt van hoogkwalitatief polyester/katoen-
twill met hi-viz delen en reflecterende logo’s en 
voorzien van twee voorzakken en een borstzak, 
zodat u comfortabel en zichtbaar bent tijdens  
het werk. Maat S–XXL.

582 33 51-xx € 59

WERKJACK HIGH VIZ, CLASSIC
Comfortabel design voor incidentele werkzaam-
heden in het bos of langs de weg. Gemaakt van 
hoogkwalitatieve polyester/katoen-twill en heeft 
een borstzak. De zichtbaarheid is getest volgens 
EN ISO 20471 Klasse 3 (de hoogste standaard), 
zodat het volledig goedgekeurd is voor gebruik 
langs de weg én in het bos. Maat S – XXXL.

588 94 30-xx € 110

VEILIGHEIDSBROEK CLASSIC
Betrouwbare bescherming voor incidentele 
gebruikers van een kettingzaag wanneer ze 
haardhout hakken of andere buitenwerkzaam-
heden uitvoeren. Gemaakt van sterk polyester/
katoen-twill. Het zaagbeschermingskussen is 
versterkt aan de binnen-onderkant om slijtage 
van laarzen tegen te gaan. Voldoet aan  
EN 381, Klasse 1 (20 m/s). Maat 44 – 64.

Taillebroek, 582 33 58-xx € 95

Tuinbroek, 582 33 64-xx € 99

VEILIGHEIDSBROEKSPIJPEN CLASSIC
Deze broekspijpen, die snel en makkelijk aan- en 
uit te trekken zijn, bieden incidentele gebruikers 
van een kettingzaag de betrouwbare bescherming 
en het gemak dat je van Husqvarna verwacht. 
Gemaakt van sterke polyester/katoen-twill met 
aan de achterkant een rits over de volle lengte. 
Het zaagbeschermingskussen is versterkt aan de 
binnen-onderkant om slijtage van laarzen tegen 
te gaan. Voldoet aan EN 381, Klasse 1 (20 m/s). 
Eén maat.

582 33 66-01 € 139

VEILIGHEIDSBROEK CLASSIC ENTRY
Betrouwbare, betaalbare prestaties om haardhout 
te hakken en andere incidentele buitenwerkzaam-
heden. Twee zakken voor en ventilatieritsen aan 
de achterkant van de pijpen bieden comfort en 
gemak. Zaagbescherming gecertificeerd volgens 
EN381 Klasse 1 Design A. Maat 44-58.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Blijf koel.
Het jack heeft aan de voorkant een rits over 
de hele lengte en een open pas op de rug. 
Door de ritssluitingen aan de achterkant van 
de pijpen kunt u de hoeveelheid lucht naar 
believen aanpassen. 

De bescherming beschermen.
Het zaagbeschermingskussen is volledig 
afgedekt, zodat zaagstof de prestaties  
van de vezellagen niet in gevaar brengt. 

Zakken met ritsen.
Om makkelijk bij uw spullen te kunnen heeft  
het jack twee zaken met ritsen en een borstzak 
aan de voorkant. 

Verstevigd voor duurzaamheid.
Het onderste deel van het beschermingskussen 
aan de binnenkant van de broek is versterkt om 
de zaagbescherming te beschermen tegen 
slijtage en zorgt voor een hoge duurzaamheid. 

Welke persoonlijke beschermings-
middelen heb ik nodig om met een 
kettingzaag te werken?

Gebruik nooit een kettingzaag zonder een veiligheidsbroek met zaag-
bescherming, een helm met vizier en gehoorbescherming, schoeisel 
met zaagbescherming en handschoenen. Naast het minimale niveau 
hierboven raadt Husqvarna ook aan om een werkjack met hoge zicht-
baarheid te dragen. Laat altijd iemand weten waar u gaat werken  
en wanneer u verwacht klaar te zijn. Tenslotte is het handig om een  
EHBO-set mee te nemen en een soort van communicatieapparatuur 
zoals een fluitje of een mobiele telefoon in het geval u iemand moet 
bellen voor hulp.
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BOSMAAIER EN TRIMMER JACK, TECHNICAL
Een jack dat speciaal is ontworpen om lange  
uren met een harnas te werken. Plaats voor extra 
polstering om de schouders te ontlasten. Zakken 
zijn makkelijk te bereiken tijdens het dragen van 
een harnas. Versterkingen op kritieke punten  
vergroten de duurzaamheid en de levensduur. 
Ventilatieritsen onder de mouwen en een ventila-
tiepas op het rugpand leveren temperatuurcom-
fort op. Ergonomisch voorgebogen mouwen.  
Maat S–XXL.

580 68 82-xx € 105

BOSMAAIER EN TRIMMER JACK, TECHNICAL
Een broek die speciaal is ontworpen om lange 
uren te werken met een motorzeis of trimmer. 
Plaats voor extra polstering om de heupen te 
ontlasten. Waterafstotend materiaal aan de voor-
kant en zijkant van de pijpen met extra polstering 
tegen grind. De oppervlaktebehandelde stof  
vereenvoudigt het wegvegen van nat gras. 
Versterkingen op kritieke punten vergroten de 
duurzaamheid en de levensduur. Ventilatieritsen 
aan de achterkant van de pijpen houden de  
temperatuur op een comfortabel niveau. Ergono-
misch voorgebogen knieën. Maat 46–60.

580 68 81-xx € 105

TECHNICAL VOOR WERKEN MET EEN MOTORZEIS

Ventilatie.
Ventilatieritsen in de oksels voor een 
betere temperatuurregeling.

Beschermingsmateriaal.
Het materiaal aan de voor- en zijkant 
van de broekspijpen is waterafstotend 
en gepolsterd ter bescherming tegen 
voorwerpen zoals opspattend grind.

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR MOTORZEIS- 
EN HOVENIERSWERKZAAMHEDEN
Het dragen van een harnas tijdens lange werkuren met een motorzeis of trimmer stelt speciale eisen aan het comfort en 
de functionaliteit van de kleding. Op de juiste plaatsen vindt u praktische details, zoals polstering en zakken met rits zijn 
net zo belangrijk als comfortabele voering en naden, ventilatieritsen en duurzame bescherming tegen opspattend grind.
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REGENJACK
Gemaakt van waterdicht stretchmateriaal met 
gestikte en gelaste naden. Ontwerp met een pas 
over borst, rug en mouwen voor goede ventilatie. 
Onder de pas is het jack voorzien sterk gaas-
weefsel. Het jack heeft een manchesterkraag met 
 klittenbandsluiting, extra lange mouwen en een 
verlengde rugpartij met regengoot. De borstzak 
en de lange rits aan de voorkant zijn goed 
beschermd met drukknopen. Maten S–XL.

523 07 92-xx € 89

REGENBROEK
Regenbroek van waterdicht stretchmateriaal  
met gestikte en gelaste naden. Rits aan het 
uiteinde van de pijpen, waar door de broek 
makkelijker over laarzen heen gedragen kan 
worden. Dit model heeft 10 cm gaas aan de 
bovenkant voor goede ventilatie en een 
elastische taille met een trekkoord. Maten S–XL.

523 08 05-xx € 65

RUGBESCHERMER MET MOUWEN
Rugbescherming met extra lang rugpand, gestikte 
en gelaste naden, verstelbare drukknoopsluiting 
voor, extra lange mouwen met drukknopen en een 
verlengd rugpand met regengoot. Eén maat.

505 63 16-10 € 59

BROEKSPIJPEN
Broekspijpen om aan een riem of gereedschaps-
riem vast te zetten. Met verstelbare knoopsluiting 
om drie verschillende lengtes te kunnen krijgen. 
Eén maat.

505 63 26-10 € 59

Functioneel design.
Alle regenkleding is ontworpen om 
totale flexibiliteit mogelijk te maken. 
Met de verlengde rugpanden blijft  
u droog, wat voor soort werk u ook 
uitvoert.

Waterafstotend.
Softshell kleding van stretch materiaal 
garanderen droge en flexibele 
werkdagen.

SOFTSHELL JACK
Dit wind- en waterafstotende softshell jack is 
gemaakt van een comfortabel stretchvlies met 
een voering van soft fleece. Perfect voor alle 
soorten weer. Draag het over andere kleding heen 
of gewoon als jack. Cordura® versteviging op 
schouders, achterkant mouwen en de zijkanten. 
De mouwen zijn voorgebogen voor meer comfort 
en bewegingsvrijheid. Instelbaar aan de onder-
kant en klittenband aan het uiteinde van de 
 mouwen. Vier zakken met rits voor en twee  
binnenzakken. Maten S–XL.

577 25 30-xx € 144

SOFTSHELL BODYWARMER
Bodywarmer van 100 % waterafstotend polyester, 
gevoerd met fleece. Draag de bodywarmer over 
een jack of trui om warm te blijven zonder dat de 
beweging van uw armen ingeperkt wordt. Vier 
voorzakken met ritssluitingen. Verlengde rugpartij 
en instelbaar elastisch boord in de taille en 
onderaan het rugpand. De kraag is hoog en nauw 
aansluitend. Maten M–XXL.

577 25 29-xx € 121

EENLAAGS THERMO ONDERGOED
Gemaakt van 100 % polyester interlock-gebreide 
stof en bestaande uit zowel gesponnen als 
geweven polyester. De kwaliteit stof zorgt ervoor 
dat vocht van de huid wordt afgevoerd naar  
de volgende laag kleding. Dit zorgt voor goede 
ventilatie, waardoor u iedere dag comfortabel 
werkt. Maten S–XL. 

Ondershirt, 544 96 41-xx € 35

Lange onderbroek, 544 96 42-xx € 35

Blijf te allen tijden droog en warm. 
Comfortabele ontwerpen, gemaakt van licht, niet-absorberend, wind- en waterafstotende materialen die de 
basis vormen van onze beproefde kwaliteitskleding die u droog én warm houdt in natte, koude en bevroren 
omgevingen. Ons assortiment van hoge kwaliteit regenkleding dekt diverse aspecten van het. 

MICROFLEECE JACK / BODYWARMER
Comfortabel microfleece jack/bodywarmer 
gemaakt van 100 % polyester fleece en 
4-wegstretch, dat slechts 6 % vocht opneemt. 
Rits over hele lengte voor, een zak op borst  
en twee zakken met rits voor. Maten S–XL.

Jack, 577 25 65-xx € 75

Bodywarmer, 577 25 66-xx € 59
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VEILIGHEIDSLAARZEN, FUNCTIONAL 24
Veiligheidslaarzen die uw voeten droog houden, 
veilig en klaar om dag na dag mee te werken.  
Met eigenschappen als een stalen neus, zaag-
bescherming, enkelbescherming, hielblokjes en 
antislip zool, voorbereid voor spikes. Deze laarzen 
zijn ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking 
met professionele gebruikers. Maten 37–47.

573 95 58-xx € 87

HOGE LEREN SCHOENEN  
MET ZAAGBESCHERMING, 20
Betere duurzaamheid, comfort en stabiliteit.  
Deze leren schoen biedt een goede stabiliteit en 
pasvorm. Gemaakt van leer met poly urethaan-
laag. Duurzame en watervaste polyurethaan  
zool en een binnenzool van schokabsorberend 
Ergothan die letsel door belasting voorkomt. 
Maten 39–47.

577 86 00-xx € 265

VEILIGHEIDSSCHOENEN, TECHNICAL
Waterproof leer van hoge kwaliteit/nylon gaas 
voor lange werk dagen in park of tuin of voor  
uw vrije tijd. Het Sympatex membraan maakt de 
schoenen 100 % waterproof. Voorste deel van  
de neus heeft extra rubber bescherming. Treklipje 
aan achterkant en op tongstuk. Maten 36–47.

575 35 47-xx € 149

VEILIGHEIDSLAARZEN, FUNCTIONAL 28
Comfortabele handgemaakte laarzen met 
zaagbescherming, gemaakt voor lange werkuren 
in alle soorten weer. Extra versterkte bovenkant 
met stalen neus en versterkt rond de zool, die is 
voorbereid voor spikes. Een hielblokje maakt het 
makkelijker om de laars aan en uit te trekken. 
Maten 37–50.

573 95 59-xx € 115

HOGE LEREN VEILIGHEIDSSCHOENEN,  
CLASSIC 20
Stevige, maar toch lichte en comfortabele 
schoenen gemaakt van leer, versterkingen van 
microvezel en een polyester meshvoering. Zaag-
bescherming 20 m /s. Overlappende bescherming 
voor langere levensduur. Versterkte onderkant en 
hielen voor een goede weerstand tegen slijtage 
en een fantastische steun voor enkels en voeten. 
De verwijderbare inlegzolen zijn wasbaar.  
Maten 39–47.

586 44 71-xx € 189

HOGE LEREN VEILIGHEIDSSCHOENEN  
MET ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
Deze, waterproof schoenen met zaagbescher-
ming in Klasse 2, is 24 m /s. Nieuwe voering aan 
de binnenzijde en meer stabiliteit rond de enkel 
maken deze schoenen perfect voor lange dagen 
in het bos te werken. Het Sympatex membraam 
maakt deze schoenen 100 % waterproof. Toch 
ademen deze schoenen nog steeds tussen de 
voering en het buitenmateriaal. Maten 36–48.

578 78 56-xx € 325

Ontworpen voor werk.
Zachtere hiel en binnenkant voor 
comfort tijdens lange werkdagen.

Vaste voet.
Een stabiele zool met optimale grip 
voorkomt uitglijden als het vriest.

TECHNICAL

FUNCTIONAL CLASSIC

BESCHERMENDE UITRUSTING

Beschermend schoeisel  
voor maximaal comfort en stabiliteit.
Om te voldoen aan de eisen voor verschillende soorten buitenwerkzaam-
heden bieden we een uitgebreid assortiment voetbescherming met een 
modern ontwerp, gemaakt van hoogkwalitatieve materialen, aan. Ervaringen 
van mensen die professioneel werkzaam zijn in de bosbouw of hoveniers-
sector vormen de basis van het onderzoek en de ontwikkelingen achter 
onze goed ontworpen lijn laarzen en schoenen.
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HANDSCHOEN, CLASSIC LIGHT 
Aansluitende pasvorm, comfortabele handschoe-
nen. Handpalm van ruw  geitenleer en jerseystof 
op bovenkant. Geschikt voor veel verschillende 
soorten werkzaamheden. Maten 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx € 18,50

HANDSCHOENEN MET ZAAGBESCHERMING, 
TECHNICAL
Korte en nauwe pasvorm voor betere bewegings-
mogelijkheden. Ruwe geiten leren handpalm met 
interlock jersey en grijs schuim. Gelamineerde 
spandex stof aan bovenkant. Maten 8, 9, 10.

579 38 10-xx € 57

HANDSCHOENEN MET ZAAGBESCHERMING, 
FUNCTIONAL
Comfortabel met een dubbele ruwe geitenleren 
handpalm en met schuim gelamineerd spandex 
aan de bovenkant en nylon neopreen knokkels. 
Maten 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx € 42,50

HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
Comfortabele handschoenen voor lang gebruik. 
Gemaakt met een dubbele ruwe geitenleren 
handpalm en met schuim gelamineerd spandex 
aan de bovenkant en nylon neopreen knokkels. 
Maten 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx € 26,50

HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL WINTER
Warme, comfortabele en waterdichte hand-
schoenen. Met een ademend Hipora membraan 
en Thinsulate  isolatie plus micro fleece voering. 
Maten 10, 12.

579 38 03-xx € 47

HANDSCHOEN, CLASSIC
Duurzame handschoenen, één maat. Handpalm 
gemaakt van ruw geitenleer en spandex stof  
op bovenkant. Rubberen manchetten met een 
katoenen binding voor een perfecte pasvorm.  
Eén maat.

579 37 99-10 € 12,50

HANDSCHOENEN, TECHNICAL LIGHT
Nauw en comfortabel gemaakt van omgedraaid 
geitenleer met ultra-zacht geborsteld suède. 
Gelamineerde spandex stof aan bovenkant met 
reflecterende biezen. Maten 8, 9, 10.

579 38 06-xx € 34

HANDSCHOENEN, TECHNICAL
Korte en nauwe pasvorm voor betere bewegings-
mogelijkheden. Ruwe geiten leren handpalm met 
interlock jersey en grijs schuim. Gelamineerde 
spandex stof aan bovenkant. Maten 9, 10, 12.

579 38 04-xx € 38

OUTLAST SOK
Comfortabele sokken van Outlast materiaal 
dat u koel houdt wanneer het warm is en 
warm wanneer het koud is. Maten 37–48.

544 14 35-xx € 13,50

HUSQVARNA SOK
Een binnensok die de capillaire werking 
gebruikt om vocht te absorberen en weg  
te geleiden. Maten 37–46.

505 61 60-xx € 32

SCHOENEN/LAARZENDROGER
Droogt makkelijk en snel alle soorten schoeisel, 
zonder dat het leer hard wordt of kapot gaat. 
1,1 Meter kabel, 4 + 4 W/ 230 V. CE-keurmerk. 

544 96 40-01 € 36

SPIKES
Set spikes voor laars, inclusief sleutel. 50 st.

587 25 81-01 € 17
VETERS
Veters voor veiligheids schoenen.

579 30 10-01. € 6,50

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

BESCHERMENDE UITRUSTING

Handschoenen die passen bij uw vereisten.
We bieden het allernieuwste op het gebied van handschoenen aan, speciaal ontworpen 
voor alle soorten werkzaamheden. Hovenier, bosbouwer of boomverzorgingsmedewerker? 
U bepaald wat u nodig heeft voor het werk dat u uitvoert. Ons assortiment handschoenen 
dekt alle mogelijke vereisten. 

Premium materiaal.
Geitenleer biedt een goede 
bescherming tegen vocht omdat het 
van nature vet bevat. Het is daarom 
geschikt voor zware werkzaamheden.

Comfortabel ontwerp.
De handschoenen sluiten met een 
comfortabele klittenbandsluiting voor 
een zekere en perfecte pasvorm. Ze 
zijn gemaakt met comfortabele naden, 
die de vorm van uw handen volgen.



102

VEILIGHEIDSHELM, FUNCTIONAL
Gemaakt voor boomverzorgers die op zoek zijn naar de beste combinatie van veiligheid 
en optimale ergonomie voor hun dagelijkse werk. Met het UltraVision vizier met slechts 
20 % lichtvermindering voor duidelijker zicht en een 6-punts-binnenwerk voor comfort en 
minder druk. Gehoorbescherming met een optimaal ergonomisch design vergemakkelijkt 
langdurig gebruik.

Oranje, 576 41 24-02 € 83

Fluorescerend oranje, 576 41 24-01 € 83

VEILIGHEIDSHELM, FUNCTIONAL MET RADIO
Functional helm, zoals hierboven beschreven, in 
een versie met gehoorbescherming en FM-radio.

581 04 07-01 € 270

VEILIGHEIDSHELM, CLASSIC
Compleet uitgeruste helm voor lichtere boom-
verzorgings- of tuinwerkzaamheden. Met een 
 traditioneel zespunts plastic binnenwerk en een 
met één hand af te stellen knop. De diepte van 
het binnenwerk is in drie stappen in te stellen 
voor individuele pasvorm. De gehoorbescherming 
is ontwikkeld voor optimale ergonomie. Metalen 
gaasvizier dat goede bescherming en goed  
zicht biedt.

Oranje, 580 75 43-01 € 49

Eenvoudig instelbaar.
Onze veiligheidshelm Technical is 
uitgerust met een draaiknop waarmee 
de gebruiker snel en makkelijk met  
één hand de maat kan aanpassen.

Koel en comfortabel.
Het ventilatiesysteem van onze 
boshelm Technical houdt uw hoofd 
koel en comfortabel in warm weer  
en bij hard werken.

TECHNICAL

CLASSIC

FUNCTIONAL

Uw hoofd, ogen en oren  
verdienen professionele bescherming.
De bescherming van de meest kwetsbare delen van het lichaam is onderwerp 
geweest van uitgebreide research en technologische productontwikkeling bij 
Husqvarna. Door onze nauwe en langdurige samenwerking met professionele 
gebruikers bieden we een uitstekende combinatie van ergonomisch ontworpen 
producten aan die uw hoofd, ogen en oren beschermen.

BESCHERMENDE UITRUSTING

VEILIGHEIDSHELM TECHNICAL
Een stevige, maar wel lichte helm met een compleet en doordacht design. De helm zit  
vol slimme oplossingen die het gewicht verlagen, een meer persoonlijke pasvorm mogelijk 
maken en zelfs tijdens lange werkdagen de hoofdtemperatuur aangenaam houden. Het 
biedt tevens een verbeterd gezichtsveld en een bevestigingspunt voor een hoofdlamp. 

Fluorescerend oranje, 585 05 84-01 € 135

ARBORISTENHELM TECHNICAL
Lichtgewicht en ademende helm voor 
professionele boomverzorgers. Goedgekeurd 
voor werk op hoogtes. Het binnenwerk wordt 
afgesteld met twee draaiknoppen, die het 
hoofd in de helm centreren voor de beste 
balans en stabiliteit.

Fluorescerend oranje, 578 09 23-01 € 155
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GEHOORBESCHERMING
Comfortabele gehoorbescherming waarbij u de druk ca. 20 % kunt  aanpassen. 
Ideaal voor het werken met de motorzeis of een trimmer. Heeft een bescher-
ming tussen vizier en beugel, die gras, zaagsel en regen tegenhoudt. Moet 
altijd worden gebruikt met een goedgekeurde veiligheidsbril. Kan ook worden 
voorzien van een zonneklep.

Met plexivizier, 505 66 53-48 € 52

Met gaasvizier, 505 66 53-58 € 52

GEHOORBESCHERMING, GARDENER 
Een eenvoudige gehoorbescherming met extra brede beugel zonder voering, 
die een veilige en comfortabele pasvorm en minder druk op het hoofd geeft. 
Ook verkrijgbaar met vizier.

505 69 90-12 € 19,90

Met plexivizier, 505 66 53-60 € 32

GEHOORBESCHERMING MET BEUGEL
Gehoorbescherming waarbij u de druk ca. 20 % 
kunt aanpassen. Voorzien van een zachte en 
luchtige voering bij de beugel. De oorkappen 
hebben dezelfde vorm als in onze veiligheidshel-
men. De gehoorbescherming is ontwikkeld voor 
 optimale ergonomie.

505 66 53-04 € 30

Gehoorbescherming voor helm,  
H200 en Alveo, 505 66 53-25 € 20,50

Gehoorbescherming voor helm,  
H300, 587 44 24-01 € 20,50

GEHOORBESCHERMING MET FM RADIO
Een gehoorbescherming met FM-radio, verbeterde 
geluidskwaliteit en een nieuw ontwerp beugel,  
die minder druk op uw hoofd en oren geeft. De 
oorkappen zijn speciaal ontworpen en volgen de 
vorm van het hoofd, wat een perfecte pasvorm 
oplevert. Voorzien van 3,5 mm audio input (AUX) 
voor mp3 en een communicatieradio.

578 27 49-01 € 120

Voor helm, 578 27 49-02 € 120

GAASVIZIER, METAAL
Past op al onze helmen en gehoorbescherming.

505 66 53-21 € 14

GAASVIZIER, NYLON
Past op al onze helmen en gehoorbescherming.

505 66 53-19 € 13

PERSPEX VIZIER
Voor al onze helmen en gehoorbescherming.

505 66 53-43 € 11

ULTRAVISION VIZIER
De lichtvermindering is slechts 20 % over het 
hele gaasgebied. Minder gevoelig voor water 
dat op het gaas blijft hangen. Minder gevoelig 
voor permanente deformatie

574 61 35-01 € 28

VEILIGHEIDSBRIL X
Krasbestendige bril met poten die verlengd en 
glazen die versteld kunnen worden. De geelge-
tinte glazen zorgen voor beter zicht in donkere 
omstandigheden en de grijsgetinte glazen, met 
UV-bescherming, geven beter zicht bij zonnige 
omstandigheden.

Clear X, 544 96 37-01 € 15,50

Sun X, 544 96 37-03 € 15,50

Yellow X, 544 96 37-02 € 15,50

VEILIGHEIDSBRIL
Krasbestendige bril met een statisch montuur. 
Verkrijgbaar met heldere glazen of grijsgetinte 
glazen met UV-bescherming.

Clear, 544 96 38-01 € 10,50

Sun, 544 96 38-02 € 10,50

VEILIGHEIDSBRIL VOOR BRILDRAGERS
Ontwikkeld voor brildragers, met glazen met een 
anti-condenslaag en een zachte binnenkant voor 
meer comfort. Bestand tegen stoten, stof en 
lucht gedragen deeltjes, net als tegen chemische 
spetters. 

544 96 39-01 € 29

CONDENSVRIJ VIZIER
Krasbestending polycarbonaat vizier met 
anti-condensbehandeling. Voor al onze 
helmen en. 

505 66 53-63 € 25

Grote knoppen.
Grote knoppen om de elektronische 
functies van de gehoorbeschermer  
te bedienen.

Makkelijk batterij vervangen.
U vervangt de batterijen gemakkelijk 
vanaf de buitenkant en er zitten geen 
elektrische delen binnen de oorkappen.

VIZIER VOOR VEILIGHEIDSHELM TECHNICAL
Matglas vizier met lage lichtvermindering en 
een verbeterd ontwerp dat het gezicht omsluit 
voor een betere bescherming uit alle 
richtingen. 

586 40 96-01 € 34

BESCHERMENDE UITRUSTING
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Met meer dan 25.000 Husqvarna dealers over de hele wereld, bent u nooit 
ver verwijderd van professionele service en support, waar alleen originele 
Husqvarna reserveonderdelen en smeermiddelen worden gebruikt. Onze 
dealers zijn de experts die uw machines veilig, soepel en sterk houden.
Breng voor meer informatie een bezoek aan husqvarna.be

VOER ZELF DE 
DAGELIJKSE CONTROLES 
UIT, LAAT DE REST AAN 
ONZE EXPERTS OVER
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PROFESSIONELE STEUN  
VOOR PROFESSIONELE EISEN 
Uw Husqvarna dealer kan u adviseren over de machines en services die bij uw wensen 
passen. De dealer kan u ook voorzien van originele Husqvarna onderdelen, smeermiddelen 
en accessoires en natuurlijk adequate service en reparaties zodat uw Husqvarna apparatuur 
altijd klaar is voor uw volgende opdracht. Onze dealers bieden professionele services voor 
uw machines om optimale prestaties en betrouwbaarheid te waarborgen. Het Husqvarna 
dealernetwerk bestaat uit 25.000 locaties wereldwijd, we zijn dus nooit ver bij u vandaan.  
Zie onze interactieve dealerlocator op www.husqvarna.be

Houd uw machines in originele staat  
met originele Husqvarna reservedelen.
Onze productontwikkeling gaat altijd uit van u, de gebruiker, zodat uw werk minder 
inspannend en meer efficiënt wordt. Daarom wordt elk onderdeel in een Husqvarna 
machine ook zorgvuldig getest om ervoor te zorgen dat het optimaal samenwerkt met 
alle andere onderdelen. Deze interactie levert de betrouwbaarheid en karakteristieken 
die u mag verwachten van een Husqvarna machine, terwijl de juiste service en het 
gebruik van de juiste onderdelen betekenen dat uw apparatuur ook op termijn veilig, 
betrouwbaar en voordelig werkt. Met originele Husqvarna reserveonderdelen haalt  
u het beste uit uw Husqvarna.

Minimaliseer uw stilstand met preventief 
onderhoud en reparaties.

Bij onze dealers wordt alle service uitgevoerd door erkende 
monteurs. Ze hebben allemaal een speciale training gevolgd voor 

de machines die u gebruikt. Veel werkplaatsen hebben vaste 
prijzen voor alle vormen van service. Voor elke machine bestaat 

een gedetailleerd serviceplan, dat verdeeld is over een aantal 
tijdsintervallen. Wanneer u uw machines regelmatig bijhoudt en ze 

op het aanbevolen tijdstip een onderhoudsbeurt geeft, zorgt u 
ervoor dat de machines optimaal presteren. U minimaliseert 

bovendien het risico van onverwachte stilstand. En, minstens zo 
belangrijk, de machines gaan langer mee.

Financiering  
die bij uw 
situatie past.

Wij willen dat u kunt beschikken 
over de machines die het beste  
bij uw eigen wensen passen. Praat 
met uw Husqvarna dealer over de 
financieringsmogelijkheden voor 
uw volgende machine-aankoop.

Maak buiten het seizoen  
gebruik van onze serviceaanbiedingen.
Het is verstandig om de service over te laten aan uw Husqvarna 
dealer buiten het seizoen, wanneer uw tuin rust en u enige tijd zon-
der uw machines kunt. Houd de off-season service-aanbiedingen 
en de lokale ophaal-/afleverservice van uw Husqvarna dealer in de 
gaten. Vergeet niet om uw dealer te vragen om uw product te regis-
treren zodat u de speciale aanbiedingen en informatie ontvangt.

Meer prestaties met 
originele Husqvarna 
accessoires.

Waarom zou u zich laten hinderen door  
slechte apparatuur? Met Husqvarna accessoires 
kunt u blijven werken én fantastische resultaten 
afleveren. Door Husqvarna accessoires en smeermiddelen te kiezen  
uit ons uitgebreide productassortiment bent u tijdens de gehele 
levensduur van het product verzekerd van dezelfde hoge kwaliteit.
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Productgids – Accu series.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Een minimum aan onderhoud voor maximale prestaties.
De accu producten van Husqvarna hebben vrijwel geen mechanisch onderhoud nodig. Wij raden echter  
aan om altijd te zorgen voor scherpe zaag-/maaiuitrusting. Daarnaast moeten de elektronica en software 
regelmatig nagekeken worden voor een probleemloze werking. Laat uw accu product onderhouden door 
erkende Husqvarna monteurs, die alleen originele Husqvarna of aanbevolen reserveonderdelen gebruiken. 
Dit ondersteunt de prestaties en levensduur van het product. Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg  
uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.

ACCU KETTINGZAGEN 536Li XP® T536Li XP® 436Li 120i

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● 

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Voltage, V 36 36 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Kettingsnelheid max. vermogen, m /s 20,0 20,0 15,0 11,5

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) 93 93 93 86

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A) 106 106 106 100

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²* 2,5 / 2,8 2,0 / 2,4 2,2 / 2,4 3,8 /3,8

Kettingsteek, inch 3  / 8 ⁄ 1/4 3  / 8 3  / 8 ⁄ 1/4 3  / 8

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 25 –35 /10 –14 25 –35 /10 –14 25 –35 /10 –14 30 /12

Gewicht (excl. accu en zaaguitrusting) kg 2,6 2,4 2,7 3,0

FUNCTIES

Belt eye let —  • — —

Opklapdop tank  •  •  •  •

Automatische kettingrem  •  •  •  •

Intuïtief toetsenbord  •  •  • —

Li-ion stroom  •  •  •  •

Geborgde zaagbladmoeren  •  • — —

savE™  •  •  •  •

Gereedschapsloze kettingspanner — —  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent trillingsniveau, volgens EN 60745-2-13. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s². 
De gepresenteerde trillingsgegevens zijn afkomstig van metingen waarbij de machine is uitgerust met een zaagblad en het aanbevolen kettingtype. Als de machine is uitgerust met een zaagblad van een andere lengte, kan het trillingsniveau variëren 
met max. 1,5 m /s².
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCU STOKZAGEN 536LiPX  536LiPT5  536LiP4

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Voltage, V 36 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Kettingsnelheid max. vermogen, m /s 20,0 20,0 20,0

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) 96 83 88

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A) 101 98 98

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²* 1,2 /2,6 1,0 / 1,2 1,0 / 0,9

Kettingsteek, inch 3  / 8 1 /4 1 /4

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12

Lengte, verlengd, zonder zaagelementen, cm 180 400 250

Gewicht (excl. accu en zaaguitrusting) kg 3,1 5,0 3,4

FUNCTIES

Opklapdop tank  •  •  •

Harnas oog  •  •  •

Intuïtief toetsenbord  •  •  •

Li-ion stroom  •  •  •

Stootbescherming achter  •  •  •

Geborgde zaagbladmoeren  •  •  •

savE™  •  •  •

Telescopische steel —  • —

HARNESS

Balance Flex™ — ( •  ) —

Enkel harnas —  •  •

Flexibel harnas voor ruggedragen accu  • — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent trillingsniveau, volgens EN 60745-2-13. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s². 
De gepresenteerde trillingsgegevens zijn afkomstig van metingen waarbij de machine is uitgerust met een zaagblad en het aanbevolen kettingtype. Als de machine is uitgerust met een zaagblad van een andere lengte, kan het trillingsniveau variëren  
met max. 1,5 m /s².
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Productgids – Accu series.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Een minimum aan onderhoud voor maximale prestaties.
De accu producten van Husqvarna hebben vrijwel geen mechanisch onderhoud nodig. Wij raden echter  
aan om altijd te zorgen voor scherpe zaag-/maaiuitrusting. Daarnaast moeten de elektronica en software 
regelmatig nagekeken worden voor een probleemloze werking. Laat uw accu product onderhouden door 
erkende Husqvarna monteurs, die alleen originele Husqvarna of aanbevolen reserveonderdelen gebruiken. 
Dit ondersteunt de prestaties en levensduur van het product. Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg  
uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.

ACCU TRIMMERS 536LiRX 536LiLX 336LiC 115iL

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik   ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) PMDC (4-borstels) BLDC (borstelloos)

Pijpdiameter, mm 24 24 24 —

Maaidiameter, cm 40 40 33 33

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) 76 76 76 70

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A) 96 96 93 83

Equivalent vibration level (ahv, eq) left /right handle, m /s²* 1,2 / 0,7 — — —

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²* — 1,2 / 0,7 1,9 /1,6 1,4 /1,9

Gewicht (excl. accu), kg 3,8 3,0 3,0 3,5

FUNCTIES

Hoge stuurboom  • — — —

Intuïtief toetsenbord  •  •  •  •

Li-ion stroom  •  •  •  •

savE™  •  •  •  •

Tap-n-Go trimmerkop  •  •  •  •

2-richtingen rotatie  •  • — —

HARNESS

Balance 35B  • — — —

ZAAG- EN MAAIUITRUSTING

 • / • / —  • / ( •  ) / —  • / — / —  • / — / —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent trillingsniveau, volgens EN 60745-2-13. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCU HEGGENSCHAAR 536LiHE3 536LiHD70X 536LiHD60X 115iHD45

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-ion Li-Ion Li-Ion Li-ion

Voltage, V 36 36 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) PMDC (4-borstels) PMDC (4-borstels) BLDC (borstelloos)

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A) 84 94 94 90

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²* 3,5 /2,5 2,3 /3,5 1,6 /2,5 1,3/1,9

Lengte knipbalk, cm 55 70 60 45

Lengte, verlengd, zonder zaagelementen, cm 226 — — —

Opening tanden, mm 32 32 32 25

Snijsnelheid, bewegingen/min 4000 4000 4000 3000

Gewicht (excl. accu), kg 4,1 3,9 3,8 3,2

FUNCTIES

Draaibare achterhandgreep —  •  • —

Intuïtief toetsenbord  •  •  •  •

Li-ion stroom  •  •  •  •

savE™  •  •  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent trillingsniveau, volgens EN 60745-2-13. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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Productgids – Accu series.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Een minimum aan onderhoud voor maximale prestaties.
De accu producten van Husqvarna hebben vrijwel geen mechanisch onderhoud nodig. Wij raden echter  
aan om altijd te zorgen voor scherpe zaag-/maaiuitrusting. Daarnaast moeten de elektronica en software 
regelmatig nagekeken worden voor een probleemloze werking. Laat uw accu product onderhouden door 
erkende Husqvarna monteurs, die alleen originele Husqvarna of aanbevolen reserveonderdelen gebruiken. 
Dit ondersteunt de prestaties en levensduur van het product. Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg  
uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.

ACCU BLADBLAZERS 536LiBX 536LiB 436LiB

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● 

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik ● ● 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu type Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Voltage, V 36 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) 79 82 81

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A) 93 98 96

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handgreep, m /s²* 0,4 0,5 0,7

Luchtstroom, boostmodus, m³/min 14,2 13,3 11,7

Luchtsnelheid, boostmodus, m/s 58 56 54

Luchtstroom in blaaspijp, m³/min 12,2 11,6 10,8

Gewicht (excl. accu), kg 2,8 (2,5 excl. kabel) 2,4 2,4

FUNCTIES

Ruggedragen accu  •  •  •

Belt hook  •  • ( •  )

Boost effect  •  •  •

Cruise control  •  •  •

Verschillende pijplengtes ( •  ) ( •  ) ( •  )

Ingebouwde accu —  •  •

Intuïtief toetsenbord  •  •  •

Li-ion stroom  •  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent trillingsniveau, volgens EN 60745-2-13. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

RIDER RIDER ACCU

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik

Parttime gebruik

Sporadisch gebruik ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maximale bedrijfstijd, min 90*

Accu type Lood zuur

Accu capaciteit, Ah 125

Accu voltage, V 36 (3 ×12)

Typische acculaadtijd, uur ≈ 16

Aandrijfmotor, W 1500 (Elektrische aandrijving)

Mesmotoren, W 2 × 800

Maaimethode BioClip®

Maaibreedte, cm 85

Maaihoogte, mm 25 –70

Maaimessen 2

Aandrijving
Oneindige snelheidsaandrijving  
(hydrostatisch gevoel)

Snelheid vooruit, min–max, km / u 0 –7,5

Snelheid achteruit, min–max, km / u 0 –2,5

Bandenafmeting, inch 155 / 50-8

FUNCTIES

Gelede besturing  •

Automatische mesinschakeling  •

Fleshouder  •

Comfortabele bestuurderspositie  •

Compact design  •

Gemakkelijk bereikbare bedieningen  •

Maaidek aan voorzijde gemonteerd  •

Hoogte-instelling handgreep  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Afhankelijk van staat gazon.

ACCU MAAIERS LC 141VLi LC 141Li LC 141C

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik

Parttime gebruik

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Krachtbron Accu Accu Elektrische met snoer

Maximale bedrijfstijd, min 25 30 —

Accu type Li-ion Li-ion —

Accu capaciteit, Ah 5,0 5,0 —

Accu voltage, V 36 36 —

Typische acculaadtijd, uur 35 / 50 (QC330) 35 / 50 (QC330) —

Vermogen, W — — 1800

Aandrijfsysteem
Zelfrijdend,  
variabele snelheid

Duw Duw

Aandrijfwielen Voor — —

Materiaal velgen Plastic Plastic Plastic

Bandenafmeting, voor/achter, mm 170 /203,2 170 /203,2 170 /203,2

Snelheid, km/u 3,0 – 4,5 — —

Materiaal maaidek Staal Staal Staal

Maaimethoden
Opvang /
achteruitworp

Opvang /
achteruitworp

Opvang /
achteruitworp

Maaibreedte, cm 41 41 41

Maaihoogte, min– max, mm 25 –70 25 –70 25 –70

Maaihoogtestappen 10 10 10

Soort opvangbak
Harde kap met 
stoffen zak

Harde kap met 
stoffen zak

Harde kap met 
stoffen zak

Volume opvangbak, liter 50 50 50

Soort handgreep Ergonomic Ergonomic Ergonomic

Gewicht, kg 23,2 20,0 22,0

FUNCTIES

Centrale instelling maaihoogte  •  •  •

Wielen met dubbele kogellagers  •  •  •

Inklapbare duwboom  •  •  •

Hoogte-instelling handgreep  •  •  •

Li-ion stroom  •  • —

savE™  •  • —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar
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Productgids – kettingzagen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw kettingzaag.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld om de verzorging en het onderhoud 
van uw Husqvarna machines te vereenvoudigen en probleemloze werking en stalling mogelijk te maken. Husqvarna 
raadt aan regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een erkende Husqvarna monteur met alleen originele  
of door Husqvarna aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de prestaties en levensduur van het product.  
Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.

3120 XP® 395 XP® 390 XP® 390 XP®G 576 XP® AutoTune™ 576 XP®G AutoTune™ 576 XP® 576 XP®G 372 XP® 372 XP®G 562 XP®

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 118,8 94,0 88,0 88,0 73,5 73,5 73,5 73,5 70,7 70,7 59,8

Vermogensoutput, kW 6,2 4,9 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,5

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 102 102 107,5 107,5 105 105 105 105 110 110 106

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 116 115 118 118 116 116 116 116 119 119 118

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** 6,7/ 7,8 6,5 /10,2 5,8 / 7,0 5,8 / 7,0 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 4,0 / 5,4 4,0 / 5,4 2,4 / 3,1

Kettingsteek, inch .404 3 / 8 / .404 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 60 –105 / 24– 42 45 – 90 /18 –36 45 –70 /18 –28 45 –70 /18 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 40 –70 /16 –28 38 –70 /15 –28

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 10,4 7,9 7,1 7,1 6,8 6,8 6,6 6,8 6,4 6,6 6,0

FUNCTIES

Instelbare oliepomp  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™ —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — —  •  • — — — —  •

Gecombineerde choke/stophendel — — — —  •  •  •  • — —  •

Brandstofpomp — — — — — — — — — —  •

Carburateurverwarming — — —  • —  • —  • —  • —

Handgreepverwarming — — —  • —  • —  • —  • —

Automatische kettingrem  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Magnesium carter  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Snelsluiting op luchtfilterdeksel  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Snelsluiting op luchtfilter  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Geborgde zaagbladmoeren — — — — — — — — — —  •

RevBoost™ — — — — — — — — — —  •

Kettingspanner aan zijkant — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliksluiting cilinderdeksel — — — —  •  •  •  • — —  •

Gereedschapsloze kettingspanner — — — — — — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — — — — — —

Kijkglas brandstofpeil — — — — — — — — — —  •

X-Torq® motor — — — —  •  •  •  •  •  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

3120 XP® 395 XP® 390 XP® 390 XP®G 576 XP® AutoTune™ 576 XP®G AutoTune™ 576 XP® 576 XP®G 372 XP® 372 XP®G 562 XP®

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 118,8 94,0 88,0 88,0 73,5 73,5 73,5 73,5 70,7 70,7 59,8

Vermogensoutput, kW 6,2 4,9 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,5

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 102 102 107,5 107,5 105 105 105 105 110 110 106

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 116 115 118 118 116 116 116 116 119 119 118

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** 6,7/ 7,8 6,5 /10,2 5,8 / 7,0 5,8 / 7,0 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 4,0 / 5,4 4,0 / 5,4 2,4 / 3,1

Kettingsteek, inch .404 3 / 8 / .404 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 60 –105 / 24– 42 45 – 90 /18 –36 45 –70 /18 –28 45 –70 /18 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 40 –70 /16 –28 38 –70 /15 –28

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 10,4 7,9 7,1 7,1 6,8 6,8 6,6 6,8 6,4 6,6 6,0

FUNCTIES

Instelbare oliepomp  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™ —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — —  •  • — — — —  •

Gecombineerde choke/stophendel — — — —  •  •  •  • — —  •

Brandstofpomp — — — — — — — — — —  •

Carburateurverwarming — — —  • —  • —  • —  • —

Handgreepverwarming — — —  • —  • —  • —  • —

Automatische kettingrem  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Magnesium carter  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Snelsluiting op luchtfilterdeksel  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Snelsluiting op luchtfilter  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Geborgde zaagbladmoeren — — — — — — — — — —  •

RevBoost™ — — — — — — — — — —  •

Kettingspanner aan zijkant — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliksluiting cilinderdeksel — — — —  •  •  •  • — —  •

Gereedschapsloze kettingspanner — — — — — — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — — — — — —

Kijkglas brandstofpeil — — — — — — — — — —  •

X-Torq® motor — — — —  •  •  •  •  •  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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Productgids – kettingzagen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

562 XP®G 560 XP® 560 XP®G 550 XP®G TrioBrake™ 550 XP® 550 XP®G 543 XP® 543 XP®G 365 555 545

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 43,1 43,1 70,7 59,8 50,1

Vermogensoutput, kW 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,2 2,2 3,6 3,1 2,5

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 106 106 106 106 106 106 101 101 110 106 106

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 118 118 118 116 116 116 113 113 119 118 116

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** 2,4 / 3,1 3,0 / 3,2 3,0 / 3,2 3,0 / 3,7 2,8 / 3,7 2,8 / 3,7 2,8 / 3,5 2,8 / 3,5 4,0 / 5,4 3,0 / 3,2 2,8 / 3,7

Kettingsteek, inch 3 / 8 3 / 8 .325 .325 .325 .325 .325 .325 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 38 –70 /15 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 40 –70 /16 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 6,2 5,9 6,1 5,2 4,9 5,1 4,5 4,7 6,4 5,9 4,9

FUNCTIES

Instelbare oliepomp  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

Gecombineerde choke/stophendel  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

Brandstofpomp  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Carburateurverwarming  • —  •  • —  • — — — — —

Handgreepverwarming  • —  •  • —  • —  • — — —

Automatische kettingrem  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Magnesium carter  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Snelsluiting op luchtfilterdeksel  •  •  •  •  •  • — —  •  •  •

Snelsluiting op luchtfilter  •  •  •  •  •  • — —  •  •  •

Geborgde zaagbladmoeren  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

RevBoost™  •  •  •  •  •  • — — — — —

Kettingspanner aan zijkant  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliksluiting cilinderdeksel  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

Gereedschapsloze kettingspanner — — — — — — — — — — —

TrioBrake™ — — —  • — — — — — — —

Kijkglas brandstofpeil  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw kettingzaag.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld om de verzorging en het onderhoud 
van uw Husqvarna machines te vereenvoudigen en probleemloze werking en stalling mogelijk te maken. Husqvarna 
raadt aan regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een erkende Husqvarna monteur met alleen originele  
of door Husqvarna aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de prestaties en levensduur van het product.  
Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

562 XP®G 560 XP® 560 XP®G 550 XP®G TrioBrake™ 550 XP® 550 XP®G 543 XP® 543 XP®G 365 555 545

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 43,1 43,1 70,7 59,8 50,1

Vermogensoutput, kW 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,2 2,2 3,6 3,1 2,5

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 106 106 106 106 106 106 101 101 110 106 106

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 118 118 118 116 116 116 113 113 119 118 116

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** 2,4 / 3,1 3,0 / 3,2 3,0 / 3,2 3,0 / 3,7 2,8 / 3,7 2,8 / 3,7 2,8 / 3,5 2,8 / 3,5 4,0 / 5,4 3,0 / 3,2 2,8 / 3,7

Kettingsteek, inch 3 / 8 3 / 8 .325 .325 .325 .325 .325 .325 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 38 –70 /15 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 40 –70 /16 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 6,2 5,9 6,1 5,2 4,9 5,1 4,5 4,7 6,4 5,9 4,9

FUNCTIES

Instelbare oliepomp  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

Gecombineerde choke/stophendel  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

Brandstofpomp  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Carburateurverwarming  • —  •  • —  • — — — — —

Handgreepverwarming  • —  •  • —  • —  • — — —

Automatische kettingrem  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Magnesium carter  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Snelsluiting op luchtfilterdeksel  •  •  •  •  •  • — —  •  •  •

Snelsluiting op luchtfilter  •  •  •  •  •  • — —  •  •  •

Geborgde zaagbladmoeren  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

RevBoost™  •  •  •  •  •  • — — — — —

Kettingspanner aan zijkant  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliksluiting cilinderdeksel  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

Gereedschapsloze kettingspanner — — — — — — — — — — —

TrioBrake™ — — —  • — — — — — — —

Kijkglas brandstofpeil  •  •  •  •  •  • — — —  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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Productgids – kettingzagen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

460 Rancher 455 Rancher 450 e-series
445 e-series 
TrioBrake™

445 e-series
440 e-series 
TrioBrake™

440 e-series 439 435 e-series 435 236 135 e-series 135

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ●  ●  

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 60,3 55,5 50,2 45,7 45,7 40,9 40,9 35,2 40,9 40,9 38,2 40,9 40,9

Vermogensoutput, kW 2,7 2,6 2,4 2,1 2,1 1,8 1,8 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 104 104 104 103 103 102 102 100 102 102 100,7 102 102

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 114 114 115 114 114 114 114 112 114 114 113 114 114

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** 3,5 /4,5 3,4 /4,5 2,3 / 2,7 2,8 / 3,3 1,9 / 2,6 2,5 / 3,1 2,5 / 3,2 4,9 /4,1 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2 2,1/2,7 3,9 / 3,8 3,9 / 3,8

Kettingsteek, inch 3 / 8 .325 .325 .325 .325 .325 .325 3  / 8 .325 .325 3  / 8 3 / 8 LP 3 / 8 LP

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 33 – 50 /13 –24 38 – 50 /15 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 30 – 40 /12–16 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 33 – 40 /13 –16 35 – 40 /14–16 35 – 40 /14–16

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 5,8 5,9 5,1 5,2 5,1 4,6 4,4 3,9 4,4 4,2 4,7 4,6 4,4

FUNCTIES

Instelbare oliepomp  •  • — — — — —  • — — — — —

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ —  • — — — — — — — — — — —

Gecombineerde choke/stophendel  •  •  •  •  •  •  • —  •  •  •  •  •

Brandstofpomp  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carburateurverwarming — — — — — — — — — — — — —

Handgreepverwarming — — — — — — — — — — — — —

Automatische kettingrem  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Magnesium carter — — — — — — — — — — — — —

Snelsluiting op luchtfilterdeksel —  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Snelsluiting op luchtfilter  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Geborgde zaagbladmoeren — — — — — — — — — — — — —

RevBoost™ — — — — — — — — — — — — —

Kettingspanner aan zijkant  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —  • —

Kliksluiting cilinderdeksel —  •  •  •  •  •  • —  •  • —  •  •

Gereedschapsloze kettingspanner — —  •  •  •  •  • —  • — —  • —

TrioBrake™ — — —  • —  • — — — — — — —

Kijkglas brandstofpeil —  •  •  •  •  •  • —  •  • — — —

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw kettingzaag.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld om de verzorging en het onderhoud 
van uw Husqvarna machines te vereenvoudigen en probleemloze werking en stalling mogelijk te maken. Husqvarna 
raadt aan regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een erkende Husqvarna monteur met alleen originele  
of door Husqvarna aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de prestaties en levensduur van het product.  
Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

460 Rancher 455 Rancher 450 e-series
445 e-series 
TrioBrake™

445 e-series
440 e-series 
TrioBrake™

440 e-series 439 435 e-series 435 236 135 e-series 135

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ●  ●  

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 60,3 55,5 50,2 45,7 45,7 40,9 40,9 35,2 40,9 40,9 38,2 40,9 40,9

Vermogensoutput, kW 2,7 2,6 2,4 2,1 2,1 1,8 1,8 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 104 104 104 103 103 102 102 100 102 102 100,7 102 102

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 114 114 115 114 114 114 114 112 114 114 113 114 114

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** 3,5 /4,5 3,4 /4,5 2,3 / 2,7 2,8 / 3,3 1,9 / 2,6 2,5 / 3,1 2,5 / 3,2 4,9 /4,1 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2 2,1/2,7 3,9 / 3,8 3,9 / 3,8

Kettingsteek, inch 3 / 8 .325 .325 .325 .325 .325 .325 3  / 8 .325 .325 3  / 8 3 / 8 LP 3 / 8 LP

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 33 – 50 /13 –24 38 – 50 /15 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 30 – 40 /12–16 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 33 – 40 /13 –16 35 – 40 /14–16 35 – 40 /14–16

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 5,8 5,9 5,1 5,2 5,1 4,6 4,4 3,9 4,4 4,2 4,7 4,6 4,4

FUNCTIES

Instelbare oliepomp  •  • — — — — —  • — — — — —

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ —  • — — — — — — — — — — —

Gecombineerde choke/stophendel  •  •  •  •  •  •  • —  •  •  •  •  •

Brandstofpomp  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carburateurverwarming — — — — — — — — — — — — —

Handgreepverwarming — — — — — — — — — — — — —

Automatische kettingrem  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Magnesium carter — — — — — — — — — — — — —

Snelsluiting op luchtfilterdeksel —  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Snelsluiting op luchtfilter  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Geborgde zaagbladmoeren — — — — — — — — — — — — —

RevBoost™ — — — — — — — — — — — — —

Kettingspanner aan zijkant  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —  • —

Kliksluiting cilinderdeksel —  •  •  •  •  •  • —  •  • —  •  •

Gereedschapsloze kettingspanner — —  •  •  •  •  • —  • — —  • —

TrioBrake™ — — —  • —  • — — — — — — —

Kijkglas brandstofpeil —  •  •  •  •  •  • —  •  • — — —

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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Productgids – kettingzagen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SNOEIKETTINGZAGEN T540 XP® T435

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 37,7 35,2

Vermogensoutput, kW 1,8 1,5

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 104 103

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 116 114

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** 3,1 / 3,2 4,1 / 3,9

Kettingsteek, inch 3 / 8 3 / 8

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 30 – 40 /12 –16 30 –35 /12 –14

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 3,9 3,4

FUNCTIES

Instelbare oliepomp  •  •

Air Injection™  • —

AutoTune™  • —

Brandstofpomp  •  •

Geïntegreerd oog  • —

Automatische kettingrem  •  •

Low Vib®  •  •

Magnesium carter  • —

Snelsluiting op luchtfilterdeksel  •  •

Snelsluiting op luchtfilter  •  •

Kijkglas brandstofpeil  • —

X-Torq® motor  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw kettingzaag.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld om de verzorging en het onderhoud 
van uw Husqvarna machines te vereenvoudigen en probleemloze werking en stalling mogelijk te maken. Husqvarna 
raadt aan regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een erkende Husqvarna monteur met alleen originele  
of door Husqvarna aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de prestaties en levensduur van het product.  
Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

STOKSNOEIZAGEN 525PT5S 525P5S

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 25,4 25,4

Vermogensoutput, kW 1,0 1,0

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 89 90

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A) 107 107

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²** 6,3 / 5,3 2,3 / 3,7

Kettingsteek, inch 3 / 8 LP 3 / 8 LP

Advieslengte zaagblad, min– max, cm/inch 25 –30 /10 –12 25 –30 /10 –12

Max. lengte met zaaguitrusting, cm 397 350

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 7,0 6,4

FUNCTIES

Auto return stopschakelaar  •  •

Kettingsmering  •  •

Kettingspanner  •  •

Deelbare Staal —  •

Brandstofpomp  •  •

Balanceerelement —  •

Stootbescherming achter  •  •

Stand alone starter  •  •

Telescopische steel  • —

HARNESS

Balance Flex™ ( •  ) ( •  )

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. 
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

ELEKTRISCH KETTINGZAGEN 420EL 418EL

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● 

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik ● ● ● ● 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage, V 230 230

Vermogen, W 2000 1800

Trillingen voor-/achterhandgreep (ahv, eq), m/s² * 5,2 /3,9 5,2 /3,9

Gewicht (excl. zaaguitrusting en kabel), kg 4,7 4,7

Kettingsteek, inch 3 /8” 3 /8”

Advieslengte zaagblad, min-max, cm/inch 35–40 /14–16 35–40 /14–16

FUNCTIES

Electronic SoftStart™  •  •

Automatische kettingrem  •  •

Overtoerenbeveiliging  •  •

Kijkglas oliepeil  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar * Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor 
het equivalent trillingsniveau hebben een typische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².
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Productgids – motorzeisen en trimmers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

555RXT 545RXT 535RXT 525RXT 525RX 543RS

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 45,7 34,6 25,4 25,4 40,1

Vermogensoutput, kW 2,8 2,1 1,6 1,0 1,0 1,5

Brandstoftank, liter 1,1 0,9 0,6 0,51 0,51 0,75

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 101 100 96 94 93 95

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 121 117 111 106 106 118

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s²*** 1,5 /1,6 3,2 /2,9 2,4 / 3,1 1,8 /1,9 2,1 / 2,3 3,5 / 3,0

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** — — — — — —

Gewicht (excl. maaiuitrusting), kg 9,2 8,6 6,2 5,2 4,9 7,4

FUNCTIES

Auto return stopschakelaar  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ —  • — — — —

Combi-beschermkap —  •  •  •  •  •

Ergonomische handgreep  •  •  •  •  • —

Brandstofpomp  •  •  •  •  •  •

Hoekoverbrenging maaien  •  •  •  •  •  •

Hoge stuurboom  •  •  •  •  • —

Low Vib®  •  •  •  • — —

Smart Start®  •  • —  •  •  •

Soft-grip handgreeps  •  •  •  • — —

Standalone starter  •  •  •  •  •  •

Tap-n-Go trimmerkop  •  •  •  •  •  •

Verstelbaar oog voor harnashaak  •  •  •  • — —

Gereedschapsloze verstelling stuur  •  •  •  •  • —

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •

Stuurboom in een hoek van 7°  •  •  •  •  • —

HARNASSEN

Balance XT™  •  • — — — —

Balance X™ — —  • — — —

Balance 55 — — —  • — —

Balance 35 — — — —  • —

Standaard dubbel — — — — —  •

Standaard enkel — — — — — —

ZAAG- EN MAAIUITRUSTING

 • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

555RXT 545RXT 535RXT 525RXT 525RX 543RS

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 45,7 34,6 25,4 25,4 40,1

Vermogensoutput, kW 2,8 2,1 1,6 1,0 1,0 1,5

Brandstoftank, liter 1,1 0,9 0,6 0,51 0,51 0,75

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 101 100 96 94 93 95

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 121 117 111 106 106 118

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s²*** 1,5 /1,6 3,2 /2,9 2,4 / 3,1 1,8 /1,9 2,1 / 2,3 3,5 / 3,0

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** — — — — — —

Gewicht (excl. maaiuitrusting), kg 9,2 8,6 6,2 5,2 4,9 7,4

FUNCTIES

Auto return stopschakelaar  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ —  • — — — —

Combi-beschermkap —  •  •  •  •  •

Ergonomische handgreep  •  •  •  •  • —

Brandstofpomp  •  •  •  •  •  •

Hoekoverbrenging maaien  •  •  •  •  •  •

Hoge stuurboom  •  •  •  •  • —

Low Vib®  •  •  •  • — —

Smart Start®  •  • —  •  •  •

Soft-grip handgreeps  •  •  •  • — —

Standalone starter  •  •  •  •  •  •

Tap-n-Go trimmerkop  •  •  •  •  •  •

Verstelbaar oog voor harnashaak  •  •  •  • — —

Gereedschapsloze verstelling stuur  •  •  •  •  • —

X-Torq® motor  •  •  •  •  •  •

Stuurboom in een hoek van 7°  •  •  •  •  • —

HARNASSEN

Balance XT™  •  • — — — —

Balance X™ — —  • — — —

Balance 55 — — —  • — —

Balance 35 — — — —  • —

Standaard dubbel — — — — —  •

Standaard enkel — — — — — —

ZAAG- EN MAAIUITRUSTING

 • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw motorzeis of trimmer.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit 
zijn ontwikkeld om de verzorging en het onderhoud van uw 
Husqvarna machines te vereenvoudigen en probleemloze 
werking en stalling mogelijk te maken. Husqvarna raadt aan 
regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een erkende 
Husqvarna monteur met alleen originele of door Husqvarna 
aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de prestaties  
en levensduur van het product. Zie uw gebruikshandleiding  
of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.
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Productgids – motorzeisen en trimmers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

135R 129R 129RJ 129C 122C

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 34,6 27,6 27,6 27,6 21,7

Vermogensoutput, kW 1,4 0,85 0,85 0,85 0,6

Brandstoftank, liter 0,6 0,34 0,34 0,34 0,36

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 98 94 94 93 88

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 113 114 114 114 104

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s²*** 2,9 /2,5 4,2 /4,2 4,2 /4,2 3,7/3,6 —

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** — — — — 5,0 / 3,6

Gewicht (excl. maaiuitrusting), kg 6,8 5,4 4,8 4,5 4,4

FUNCTIES

Auto return stopschakelaar  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — — —

Combi-beschermkap  •  •  • — —

Ergonomische handgreep  •  •  •  •  •

Brandstofpomp  •  •  •  •  •

Hoekoverbrenging maaien  •  •  • — —

Hoge stuurboom — — — — —

Low Vib® — — — — —

Smart Start® —  •  •  •  •

Soft-grip handgreeps — —  •  •  •

Standalone starter — — — — —

Tap-n-Go trimmerkop  •  •  •  •  •

Verstelbaar oog voor harnashaak — — — — —

Gereedschapsloze verstelling stuur  • — — — —

X-Torq® motor  • — — — —

Stuurboom in een hoek van 7°  • — — — —

HARNASSEN

Balance XT™ — — — — —

Balance X™ — — — — —

Balance 55 — — — — —

Balance 35 — — — — —

Standaard dubbel  •  • — — —

Standaard enkel — —  • — —

ZAAG- EN MAAIUITRUSTING

 • / • / —  • / • / —  • / • / —  • / — / —  • / — / —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

135R 129R 129RJ 129C 122C

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 34,6 27,6 27,6 27,6 21,7

Vermogensoutput, kW 1,4 0,85 0,85 0,85 0,6

Brandstoftank, liter 0,6 0,34 0,34 0,34 0,36

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 98 94 94 93 88

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 113 114 114 114 104

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s²*** 2,9 /2,5 4,2 /4,2 4,2 /4,2 3,7/3,6 —

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** — — — — 5,0 / 3,6

Gewicht (excl. maaiuitrusting), kg 6,8 5,4 4,8 4,5 4,4

FUNCTIES

Auto return stopschakelaar  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — — —

Combi-beschermkap  •  •  • — —

Ergonomische handgreep  •  •  •  •  •

Brandstofpomp  •  •  •  •  •

Hoekoverbrenging maaien  •  •  • — —

Hoge stuurboom — — — — —

Low Vib® — — — — —

Smart Start® —  •  •  •  •

Soft-grip handgreeps — —  •  •  •

Standalone starter — — — — —

Tap-n-Go trimmerkop  •  •  •  •  •

Verstelbaar oog voor harnashaak — — — — —

Gereedschapsloze verstelling stuur  • — — — —

X-Torq® motor  • — — — —

Stuurboom in een hoek van 7°  • — — — —

HARNASSEN

Balance XT™ — — — — —

Balance X™ — — — — —

Balance 55 — — — — —

Balance 35 — — — — —

Standaard dubbel  •  • — — —

Standaard enkel — —  • — —

ZAAG- EN MAAIUITRUSTING

 • / • / —  • / • / —  • / • / —  • / — / —  • / — / —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw motorzeis of trimmer.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit 
zijn ontwikkeld om de verzorging en het onderhoud van uw 
Husqvarna machines te vereenvoudigen en probleemloze 
werking en stalling mogelijk te maken. Husqvarna raadt aan 
regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een erkende 
Husqvarna monteur met alleen originele of door Husqvarna 
aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de prestaties  
en levensduur van het product. Zie uw gebruikshandleiding  
of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.
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Productgids – bosmaaiers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

555FXT 555FX 545FXT 545FX 535FBX

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ●

Sporadisch gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 53,3 45,7 45,7 34,6

Vermogensoutput, kW 2,8 2,8 2,2 2,2 1,6

Brandstoftank, liter 1,1 1,1 0,9 0,9 0,6

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 103 103 99 99 94

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 117 117 114 114 111

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s²*** 2,1 / 2,3 2,1 / 2,3 2,0 / 3,2 2,0 / 3,2 —

Equivalent vibration level (ahv, eq) front /rear handle, m /s² *** — — — — 1,8 /1,2

Gewicht (excl. maaiuitrusting), kg 9,1 8,9 8,4 8,1 12,4

FUNCTIES

Auto return stopschakelaar  •  •  •  •  •

Deelbare Staal — — — —  •

Flexibele zaagvering — — — —  •

Hoekoverbrenging voor bosbouw  •  •  •  • —

Brandstofpomp  •  •  •  •  •

Handgreepverwarming  • —  • — —

Low Vib®  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  • —

Gereedschapsloze verstelling stuur/handgreep  •  •  •  •  •

X-Torq® motor  •  •  •  •  •

HARNASSEN

Balance XT™  •  •  •  • —

ZAAG- EN MAAIUITRUSTING

( •  ) / ( •  ) / • ( •  ) / ( •  ) / • ( •  ) / ( •  ) / • ( •  ) / ( •  ) / • —

— — — — .325" 13" Pixel

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw bosmaaier of combimachine.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld om de verzorging en het 
onderhoud van uw Husqvarna machines te vereenvoudigen en probleemloze werking en stalling mogelijk te 
maken. Husqvarna raadt aan regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een erkende Husqvarna monteur 
met alleen originele of door Husqvarna aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de prestaties en 
levensduur van het product. Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.
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Productgids – combimachines.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

525LK 524LK 129LK 122LK

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 25,4 25,0 27,6 21,7

Vermogensoutput, kW 1,0 0,8 0,85 0,6

Brandstoftank, liter 0,51 0,5 0,34 0,3

Pijpdiameter, mm 24 24 25,4 24

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 94 97 95 90

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 106 107 114 108

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker/rechter handgreep, m /s²*** — — — —

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** 3,0 / 3,3 4,1 /4,1 9,9 / 8,9 3,6 / 3,5

Gewicht (excl. maaiuitrusting), kg 4,5 5,4 4,7 4,8

FUNCTIES

Auto return stopschakelaar  • —  •  •

“Click on” accessoires  •  •  •  •

Combi-beschermkap  •  •  •  •

Comfort handgreep  •  • — —

Deelbare Staal  •  •  •  •

Ergonomische handgreep  •  • —  •

Brandstofpomp  •  •  •  •

Hoekoverbrenging maaien  •  • —  •

Low noise motor — — —  •

Benzinemotor —  • — —

Smart Start®  •  •  •  •

Soft-grip handgreep  •  • — —

Standalone starter  • — — —

Tap-n-Go trimmerkop  •  •  •  •

Gereedschapsloze verstelling stuur/handgreep  •  • — —

X-Torq® motor  • — — —

AVAILABLE ATTACHMENTS

Trimmerkop GTA 850 / 28 — — — —

Trimmerkop TA 850 / 24  •  •  •  •

Motorzeis BCA 850 / 28 — — — —

Motorzeis BCA 850 / 24  •  •  •  •

Zaagblad CSA 850 / 28 — — — —

Zaagblad CSA 850 / 24 — — — —

Blaasunit BA101  •  •  • —

Bezem BR 600  •  •  •  • ****

Verticuteerunit DT 600  •  •  •  •

Kantensnijder EA 850  •  •  •  •

Heggenschaar, lang HA 850  •  •  •  •

Heggenschaar, kort HA 110  •  •  •  •

Stoksnoeizaag PA 1100  •  •  •  •

Sweeper SR 600-2  •  •  •  • ****

Frees CA 230  •  •  •  •

Verlengstuk EX 780  •  •  •  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het geluidsdrukniveau bij verschillende werkomstandigheden. De typische 
dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief  
een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens ISO 22867, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden.  
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s² * * * * Deze combinatie is mogelijk, maar niet aan te raden.
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Productgids – heggenscharen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

226HD75S 226HD60S 226HS75S 325HE4 325HE3 122HD60 122HD45

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 23,6 23,6 23,6 25,4 25,4 21,7 21,7

Vermogensoutput, kW 0,85 0,85 0,85 1,0 1,0 0,6 0,6

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 91 91 91 93 96 94 93

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA) dB(A)** 102 102 102 106 106 101 101

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor-/achter handgreep, m /s²*** 3,6 /4,4 2,0 / 2,1 8,1 / 3,7 5,4 /2,4 3,1 /4,0 4,1 / 3,6 2,9 /4,9

Lengte knipbalk, cm 75 60 75 55 55 59 45

Opening tanden, mm 28 28 28 29 29 28 28

Snijsnelheid, snijwonden / min 4100 4100 4100 4300 4300 4050 4050

Gewicht, kg 6,0 5,8 5,7 6,4 6,35 4,9 4,7

FUNCTIES

Verstelbare knipbalk — — —  •  • — —

Draaibare achterhandgreep  •  • — — —  • —

Auto return stopschakelaar — — —  •  •  •  •

Brandstofpomp  •  •  •  •  •  •  •

Low noise motor — — — — —  •  •

Low Vib®  •  • — — —  •  •

Stootbescherming achter — — —  • — — —

Afstandsbediening — — —  •  • — —

Smart Start® — — —  •  •  •  •

Standalone starter  •  •  •  •  • — —

Transportstand — — —  • — — —

X-Torq® motor  •  •  •  •  • — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 11806 en ISO 22868, dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine 
hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is 
gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, 
gemeten volgens EN ISO 11806 en ISO 22867, m /s². De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m /s².

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw heggenschaar of blazer.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld om de verzorging en het 
onderhoud van uw Husqvarna machines te vereenvoudigen en probleemloze werking en stalling mogelijk te 
maken. Husqvarna raadt aan regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een erkende Husqvarna monteur 
met alleen originele of door Husqvarna aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de prestaties en 
levensduur van het product. Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.
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Productgids – blazers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

580BTS 570BTS 350BT 530BT 525BX 125BVX 125B

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cilinderinhoud, cm³ 75,6 65,6 50,2 29,5 25,4 28 28

Vermogensoutput, kW 3,3 2,9 1,6 0,95 0,85 0,8 0,8

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 100 99 94 94 91 94 94

Geluidsdruk, (15 m) dB(A) 77 76 71 69 71 70 70

Geluidsvermogenniveau gegarandeerd (LWA), dB(A)** 112 110 104 102 106 107 107

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handgreep, m /s²*** 1,6 1,8 2,2 2,5 1,2 11,1 11,1

Luchtsnelheid, m /s 92,0 105,6 80,5 64,8 70,0 58,0 58,0

Luchtstroom, ventilatorhuis, m³/min 29,0 28,0 19,6 12,2 13,9 13,3 13,3

Luchtstroom in blaaspijp, m³/min 26 22 14 10,2 13 12 12

Capaciteit opzuigen, liter — — — — — 64,3 —

Gewicht, kg 11,8 11,1 10,2 6,7 4,3 4,4 4,3

FUNCTIES

Verstelbare handvatten  •  •  •  • — — —

Air Injection™  • — — — — — —

Auto return stopschakelaar — — — —  •  •  •

Comfort handgreep  •  •  •  •  •  • —

Luchtfilter, professioneel  •  • — —  • — —

Cruise control  •  •  •  •  •  •  •

Ergonomische handgreep  •  •  •  •  • — —

Ergonomisch harnas  •  •  •  • — — —

Brandstofpomp  •  •  •  •  •  •  •

In-lijn uitlaat — — — —  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  • — —

Versnipperfunctie — — — — —  • —

Smart Start® — — — —  •  • —

Opzuigen mogelijk — — — — —  • —

X-Torq® motor  •  •  •  •  • — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN15503 dB (A). De waarde voor het equivalent geluidsdrukniveau wordt berekend met een werkcyclus met een duur van 
1/ 7 voor stationair en 6 / 7 voor max. toeren. Het gerapporteerde equivalent geluidsdrukniveau voor de machine heeft een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen 
(LWA) volgens EG-Richtlijn 2000 /14 / EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1 –3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) bij handgrepen, gemeten volgens EN15503,  
m /s². Het equivalent trillingsniveau wordt berekend met een werkcyclus met een duur van 1/ 7 voor stationair en 6 / 7 voor max. toeren. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie 
(standaardafwijking) van 1 m /s².

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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Productgids – robotmaaiers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AUTOMOWER® 450X AUTOMOWER® 440 AUTOMOWER® 430X AUTOMOWER® 420 AUTOMOWER® 315 AUTOMOWER® 310 AUTOMOWER® 105

AANBEVELINGEN

Klein (≈ 400 m²), open, vlak met weinig obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein (≈ 400 m²), met hellingen en obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein (≈ 800 m²), open, vlak met weinig obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – middelgroot (tot 1500 m²), open, vlak, weinig obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – middelgroot (tot 1500 m²), met hellingen en obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – middelgroot (tot 1500 m²), meer dan één nauwe doorgang ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – groot (tot 2500 m²), open, vlak, weinig obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – groot (tot 2500 m²), hellingen en obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Groot (2500 – 5000 m²), open of complex, met of zonder hellingen en obstakels ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit van het werkgebied, m² (+/– 20 %) 5000 4000 3200 2200 1500 1000 600

Capaciteit per uur, m² 210 167 135 92 68 56 43

Maximale dagelijkse bedrijfstijd, uur 24 24 24 24 21 17 13

Maximale capaciteit op helling, binnenkant, aan rand, % 45 /15 45 /15 45 /15 45 /15 40 /15 40 /15 25 /15

Laadstroom, A 7,0 7,0 4,2 2,2 1,3 1,3 1,3

Navigatiesysteem en startpunten Onregelmatig / 5 Onregelmatig / 5 Onregelmatig / 5 Onregelmatig / 3 Onregelmatig / 3 Onregelmatig / 3 Onregelmatig / 2

Aantal kabels, stuks 3 2 2 1 1 1 1

Laadsysteem Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Zoeksysteem Pentasearch Quadsearch Quadsearch Triplesearch Triplesearch Triplesearch Singlesearch

Type borstelloze aandrijfmotor Ultrasilent drive, DC Ultrasilent drive, DC Ultrasilent drive, DC Ultrasilent drive, DC DC DC DC

Type borstelloze messenmotor 3-fase, DC 3-fase, DC 3-fase, DC 3-fase, DC DC DC DC

Accu type Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Accu capaciteit, Ah 10,4 10,4 5,2 3,2 2,1 2,1 2,1

Accu voltage, V 18 18 18 18 18 18 18

Elektriciteitsverbruik tijdens zagen, W 35 30 30 30 25 25 20

Maaibreedte, cm 24 24 24 24 22 22 17

Maaihoogte, min– max, mm 20-60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 50

Geluidsniveau, dB(A) (gemeten / gegarandeerd)* 58 / 59 56 / 56 56 / 58 56 / 58 58 / 60 58 / 60 58 / 61

Alarm Hoog Hoog Hoog Hoog Medium Medium Medium

Extra maaimessen, st. 9 9 9 9 9 9 9

Gewicht, kg 13,9 12,9 13,2 11,5 9,0 9,0 6,7

FUNCTIES

Antidiefstal-alarm  •  •  •  •  •  •  •

Automatische passage  •  •  •  •  •  • —

Communicatiedisplay met achtergrondverlichting  •  •  •  •  •  •  •

Toetsenbord met achtergrondverlichting  • —  • — — — —

Elektrische hoogte-instelling  •  •  •  • — — —

GPS tracker bij diefstal  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Navigatie met GPS  • —  • — — — —

Kantelsensor  •  •  •  •  •  •  •

Pincodevergrendeling  •  •  •  •  •  •  •

Profielen  •  •  •  •  • — —

Maaien op de plek  •  •  •  •  • — —

Tilsensor  •  •  •  •  •  •  •

Ultrasonische sensor  • — — — — — —

Weertimer  •  •  •  •  • — —

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

Automower® Connect  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Koplampen voor  • — ( •  ) — — — —

Kap ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Set voor ruw terrein ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Zachte draagtas ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — —

Muurhaak ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Wielborstelset ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar Wanneer u meerdere Automower® robotmaaiers gebruikt. Vraag uw dealer om advies.  * Geluidsemissie in de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn  
2000 /14 /EG. Het gegarandeerde geluidsvermogenniveau is inclusief variatie in productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A).
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

AUTOMOWER® 450X AUTOMOWER® 440 AUTOMOWER® 430X AUTOMOWER® 420 AUTOMOWER® 315 AUTOMOWER® 310 AUTOMOWER® 105

AANBEVELINGEN

Klein (≈ 400 m²), open, vlak met weinig obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein (≈ 400 m²), met hellingen en obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein (≈ 800 m²), open, vlak met weinig obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – middelgroot (tot 1500 m²), open, vlak, weinig obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – middelgroot (tot 1500 m²), met hellingen en obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – middelgroot (tot 1500 m²), meer dan één nauwe doorgang ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – groot (tot 2500 m²), open, vlak, weinig obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klein – groot (tot 2500 m²), hellingen en obstakels ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Groot (2500 – 5000 m²), open of complex, met of zonder hellingen en obstakels ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit van het werkgebied, m² (+/– 20 %) 5000 4000 3200 2200 1500 1000 600

Capaciteit per uur, m² 210 167 135 92 68 56 43

Maximale dagelijkse bedrijfstijd, uur 24 24 24 24 21 17 13

Maximale capaciteit op helling, binnenkant, aan rand, % 45 /15 45 /15 45 /15 45 /15 40 /15 40 /15 25 /15

Laadstroom, A 7,0 7,0 4,2 2,2 1,3 1,3 1,3

Navigatiesysteem en startpunten Onregelmatig / 5 Onregelmatig / 5 Onregelmatig / 5 Onregelmatig / 3 Onregelmatig / 3 Onregelmatig / 3 Onregelmatig / 2

Aantal kabels, stuks 3 2 2 1 1 1 1

Laadsysteem Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Zoeksysteem Pentasearch Quadsearch Quadsearch Triplesearch Triplesearch Triplesearch Singlesearch

Type borstelloze aandrijfmotor Ultrasilent drive, DC Ultrasilent drive, DC Ultrasilent drive, DC Ultrasilent drive, DC DC DC DC

Type borstelloze messenmotor 3-fase, DC 3-fase, DC 3-fase, DC 3-fase, DC DC DC DC

Accu type Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Accu capaciteit, Ah 10,4 10,4 5,2 3,2 2,1 2,1 2,1

Accu voltage, V 18 18 18 18 18 18 18

Elektriciteitsverbruik tijdens zagen, W 35 30 30 30 25 25 20

Maaibreedte, cm 24 24 24 24 22 22 17

Maaihoogte, min– max, mm 20-60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 50

Geluidsniveau, dB(A) (gemeten / gegarandeerd)* 58 / 59 56 / 56 56 / 58 56 / 58 58 / 60 58 / 60 58 / 61

Alarm Hoog Hoog Hoog Hoog Medium Medium Medium

Extra maaimessen, st. 9 9 9 9 9 9 9

Gewicht, kg 13,9 12,9 13,2 11,5 9,0 9,0 6,7

FUNCTIES

Antidiefstal-alarm  •  •  •  •  •  •  •

Automatische passage  •  •  •  •  •  • —

Communicatiedisplay met achtergrondverlichting  •  •  •  •  •  •  •

Toetsenbord met achtergrondverlichting  • —  • — — — —

Elektrische hoogte-instelling  •  •  •  • — — —

GPS tracker bij diefstal  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Navigatie met GPS  • —  • — — — —

Kantelsensor  •  •  •  •  •  •  •

Pincodevergrendeling  •  •  •  •  •  •  •

Profielen  •  •  •  •  • — —

Maaien op de plek  •  •  •  •  • — —

Tilsensor  •  •  •  •  •  •  •

Ultrasonische sensor  • — — — — — —

Weertimer  •  •  •  •  • — —

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

Automower® Connect  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Koplampen voor  • — ( •  ) — — — —

Kap ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Set voor ruw terrein ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Zachte draagtas ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — —

Muurhaak ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Wielborstelset ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar Wanneer u meerdere Automower® robotmaaiers gebruikt. Vraag uw dealer om advies.  * Geluidsemissie in de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-Richtlijn  
2000 /14 /EG. Het gegarandeerde geluidsvermogenniveau is inclusief variatie in productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A).

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt 
geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de 
aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische 
productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren 
kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is 
afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

Winterbeurt voor uw Husqvarna Automower® robotmaaier.
Wanneer een lange zomer teneinde komt, waarin veel is gemaaid; in zon en regen, 
dag en nacht, is het prettig om in de watten gelegd te worden. Schoongemaakt, 
gedroogd en nagekeken of alles in orde is. Nieuwe originele Husqvarna maaimessen 
en software-updates die op tijd voor het komende seizoen worden geïnstalleerd. 
Uw Husqvarna dealer weet hoe uw Automower® robotmaaier verzorgd moet worden, 
voor een lange, zorgeloze levensduur bij fantastische topprestaties. Vraag naar 
onze aanbiedingen voor winterservice en winterstalling!

Met ingang van 2016 zal Husqvarna alleen nog Longlife veiligheidsmessen leveren, 
die voldoen aan de veiligheidsnorm voor robotmaaiers IEC 60335-2-107. Neem 
contact op met uw dealer voor een juist advies.
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Productgids – Riders.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

R 422Ts AWD R 418Ts AWD R 316TXs AWD R 316Ts AWD R 316T AWD R 316T R 320 AWD R 318 R 214TC R 214T AWD  R 214T R 216 AWD R 216 R 213C R 115C R 112C R 112C5

AANBEVELINGEN

Grote particuliere tuinen/landhuizen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Middelgrote/grote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kleine/middelgrote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kleine particuliere tuinen ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motornaam
Endurance Series 
V-Twin

FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Endurance Series Endurance Series Intek V-Twin Intek V-Twin Intek V-Twin Intek Intek Intek PowerBuilt AVS PowerBuilt PowerBuilt

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 12,6 @ 3000 10,6 @ 2900 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 10,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 6,7 @ 3000 9,5 @ 3000 6,4 @ 3000 6,4 @ 3000 9,5 @ 3000 6,4 @ 3000 6,4 @ 3000

Accu, V/Ah 12 / 24 12 /24 12 /24 12 /24 12 /24 12 /24 12 /24 12 /24 12/24 12/24 12/24 12/21 12/21 12/21 12 / 21 12 / 20 12 / 20

Type motorsmering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Druksmering Druksmering Druksmering Druksmering Druksmering Druksmering Splash Splash Splash

Brandstoftank, liter 17 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 4 4 7/1,9 4 4

Transmissietype Hydrostatisch AWD Hydrostatisch AWD Hydrostatisch AWD Hydrostatisch AWD Hydrostatisch AWD Hydrostatic Hydrostatisch AWD Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatisch AWD Hydrostatic Hydrostatisch AWD Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic Manual

Transmissie fabrikant Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Peerless

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (LWA), dB(A)* 103 98 99 98 98 98 99 99 100 100 100 99 100 100 99 100 100

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 88 83 84 83 83 83 84 84 85 85 84 85 85 85 85 85 85

Trillingsniveau stuurwiel, m /s²*** 3,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Trillingsniveau stoel, m /s²*** 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7

Maaimethoden
BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

Maaibreedte, min– max, cm 103 –122 94-112 94-112 94-112 94-112 94-112 94-112 94-112 94-103 94-103 94 95 85 85 95 85 85

Maaihoogte, min– max, mm 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –70 25 –70

Cirkel niet gemaaid, cm  60 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 95 65 65 95 65 65

Maaimessen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Bandenafmeting, inch 200 / 65 –8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 155 /50-8 155 /50-8 165 /60-8 155 /50-8 155 /50-8

Basismachine, hoogte, cm 116 113 115 115 115 115 115 115 107 107 107 108 108 108 108 108 108

Basismachine, lengte, cm 207 202 202 202 202 202 202 202 190 190 223 229 212 212 229 212 212

Basismachine, breedte, cm 90 90 89 89 89 89 89 89 89 89 100 99 88 88 99 88 88

Gewicht, kg 330 299 248 262 236 239 253 234 217 197 229 208 190 190 219 191 191

FUNCTIES

All-Wheel-Drive  •  •  •  •  • —  • — —  • —  • — — — — —

Gelede besturing  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Toolframe  •  •  •  •  •  •  •  • — — — — — — — — —

Automatische mesinschakeling  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Externe benzinedop  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Maaidek aan voorzijde gemonteerd  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Koplampen  •  •  •  •  •  • — — — — — — — — — — —

Urenteller  •  • — — —  •  •  • — — — — — — — — —

Hydraulische gereedschapslift  •  • — — — — — — — — — — — — — — —

Pendelende achteras  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Stuurbekrachtiging  •  •  •  •  • — — — — — — — — — — — —

Servicepositie  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Transparante benzinetank  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

X-tra efficiency — — — — — — —  •  •  • — — — — — —

12 V uitgang  • —  • — — — — — — — — — — — — — —

CUTTING DECKS

Combi 85 — — — — — — — — — — — — — — —  •  •

Combi 94 — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • — — —

Combi 95 — — — — — — — — — — — — — —  • — —

Combi 103 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Combi 112 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — — — — — — —

Combi 122 ( •  ) — — — — — — — — — — — — — — — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000 /14 /EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie  
in de productie en een variatie van de testcode met 1–2 dB(A). **Geluidsdrukniveau volgens ISO 5395 en EN 836. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,2 dB(A). 
Geluidsemissie en geluidsdrukniveau kunnen worden beïnvloed door de gebruikte maaieenheid. De gerapporteerde gegevens voor de machine, uitgerust met de meest gebruikte maaieenheid voor het specifieke maaiermodel. Zie de gebruikshandleiding 
voor meer informatie. ***Trillingsniveau volgens ISO 5395 en EN 836. De gerapporteerde gegevens voor trillingen hebben een typische statistische dispersie van 0,2 m /s² (stuurwiel) en 0,8 m /s² (stoel).
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

R 422Ts AWD R 418Ts AWD R 316TXs AWD R 316Ts AWD R 316T AWD R 316T R 320 AWD R 318 R 214TC R 214T AWD  R 214T R 216 AWD R 216 R 213C R 115C R 112C R 112C5

AANBEVELINGEN

Grote particuliere tuinen/landhuizen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Middelgrote/grote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kleine/middelgrote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kleine particuliere tuinen ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motornaam
Endurance Series 
V-Twin

FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Endurance Series Endurance Series Intek V-Twin Intek V-Twin Intek V-Twin Intek Intek Intek PowerBuilt AVS PowerBuilt PowerBuilt

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 12,6 @ 3000 10,6 @ 2900 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 10,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 6,7 @ 3000 9,5 @ 3000 6,4 @ 3000 6,4 @ 3000 9,5 @ 3000 6,4 @ 3000 6,4 @ 3000

Accu, V/Ah 12 / 24 12 /24 12 /24 12 /24 12 /24 12 /24 12 /24 12 /24 12/24 12/24 12/24 12/21 12/21 12/21 12 / 21 12 / 20 12 / 20

Type motorsmering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Druksmering Druksmering Druksmering Druksmering Druksmering Druksmering Splash Splash Splash

Brandstoftank, liter 17 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 4 4 7/1,9 4 4

Transmissietype Hydrostatisch AWD Hydrostatisch AWD Hydrostatisch AWD Hydrostatisch AWD Hydrostatisch AWD Hydrostatic Hydrostatisch AWD Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatisch AWD Hydrostatic Hydrostatisch AWD Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic Manual

Transmissie fabrikant Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Peerless

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (LWA), dB(A)* 103 98 99 98 98 98 99 99 100 100 100 99 100 100 99 100 100

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 88 83 84 83 83 83 84 84 85 85 84 85 85 85 85 85 85

Trillingsniveau stuurwiel, m /s²*** 3,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Trillingsniveau stoel, m /s²*** 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7

Maaimethoden
BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

BioClip® /  
Achteruitworp

Maaibreedte, min– max, cm 103 –122 94-112 94-112 94-112 94-112 94-112 94-112 94-112 94-103 94-103 94 95 85 85 95 85 85

Maaihoogte, min– max, mm 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –70 25 –70

Cirkel niet gemaaid, cm  60 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 95 65 65 95 65 65

Maaimessen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Bandenafmeting, inch 200 / 65 –8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 165 /60-8 155 /50-8 155 /50-8 165 /60-8 155 /50-8 155 /50-8

Basismachine, hoogte, cm 116 113 115 115 115 115 115 115 107 107 107 108 108 108 108 108 108

Basismachine, lengte, cm 207 202 202 202 202 202 202 202 190 190 223 229 212 212 229 212 212

Basismachine, breedte, cm 90 90 89 89 89 89 89 89 89 89 100 99 88 88 99 88 88

Gewicht, kg 330 299 248 262 236 239 253 234 217 197 229 208 190 190 219 191 191

FUNCTIES

All-Wheel-Drive  •  •  •  •  • —  • — —  • —  • — — — — —

Gelede besturing  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Toolframe  •  •  •  •  •  •  •  • — — — — — — — — —

Automatische mesinschakeling  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Externe benzinedop  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Maaidek aan voorzijde gemonteerd  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Koplampen  •  •  •  •  •  • — — — — — — — — — — —

Urenteller  •  • — — —  •  •  • — — — — — — — — —

Hydraulische gereedschapslift  •  • — — — — — — — — — — — — — — —

Pendelende achteras  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Stuurbekrachtiging  •  •  •  •  • — — — — — — — — — — — —

Servicepositie  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Transparante benzinetank  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

X-tra efficiency — — — — — — —  •  •  • — — — — — —

12 V uitgang  • —  • — — — — — — — — — — — — — —

CUTTING DECKS

Combi 85 — — — — — — — — — — — — — — —  •  •

Combi 94 — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • — — —

Combi 95 — — — — — — — — — — — — — —  • — —

Combi 103 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Combi 112 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — — — — — — —

Combi 122 ( •  ) — — — — — — — — — — — — — — — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar *Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000 /14 /EC. Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie  
in de productie en een variatie van de testcode met 1–2 dB(A). **Geluidsdrukniveau volgens ISO 5395 en EN 836. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,2 dB(A). 
Geluidsemissie en geluidsdrukniveau kunnen worden beïnvloed door de gebruikte maaieenheid. De gerapporteerde gegevens voor de machine, uitgerust met de meest gebruikte maaieenheid voor het specifieke maaiermodel. Zie de gebruikshandleiding 
voor meer informatie. ***Trillingsniveau volgens ISO 5395 en EN 836. De gerapporteerde gegevens voor trillingen hebben een typische statistische dispersie van 0,2 m /s² (stuurwiel) en 0,8 m /s² (stoel).
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Productgids – tuintractoren met zij-uitworp.

TS 346 TS 342 TS 243T TS 238 TS 138

AANBEVELINGEN

Grote particuliere tuinen/landhuizen ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Middelgrote/grote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kleine/middelgrote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ●

Kleine particuliere tuinen ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motornaam Husqvarna Endurance Series V-Twin Husqvarna Endurance Series V-Twin Husqvarna Endurance Series V-Twin Husqvarna Endurance series Husqvarna series

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 13,8 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,9 @ 2600 8,6 @ 2600

Type motorsmering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Pressure

Motorfabrikant Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Brandstoftank, liter 15,1 15,1 9,5 5,7 5,7

Transmissietype Snel hydrostatisch Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic CVT

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (LWA), dB(A)* 100 100 100 100 100

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 85 84 85 84 83

Trillingsniveau stuurwiel, m /s²*** 2,73 1,71 3,86 3,43 2,05

Trillingsniveau stoel, m /s²*** 0,14 0,18 0,13 0,08 0,12

Aandrijving Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening

Maaimethoden Zij-uitworp Zij-uitworp Zij-uitworp Zij-uitworp Zij-uitworp

Maaibreedte, cm / inch 117/46 107/42 107/42 97/38 97/38

Cirkel niet gemaaid, cm**** 81 85 85 90 137

Maaihoogte, min– max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Type maaidek Stamped, versterkt Stamped, versterkt Stamped, versterkt Stamped, versterkt Stamped

Anti-scalp wielen 4 +1 4 4 2 —

Mesinschakeling Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Handmatig

Volume opvangbak, liter — — — — —

Stoelhoogte Hoog Hoog Hoog Medium Laag

Bandenafmeting, voor, inch 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6

Bandenafmeting, achter, inch 20 ×10–8 20 ×10–8 20 ×10–8 20 × 8–8 18 × 8,5–8

Basismachine, hoogte, cm 109 109 109 105 102

Basismachine, lengte, cm 175 175 175 173 173

Basismachine, breedte, cm 122 110 110 102 102

Gewicht, kg 232 225 212 191 175

FUNCTIES

Instelbare, verschuifbare stoel  •  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •  •

Accu-indicator met laadaansluiting  •  •  •  •  •

Gegoten vooras  •  •  •  • —

Chokeloze start  •  •  •  •  •

Cruise control  •  • — — —

Ergonomisch stuur  •  •  •  • —

Snelle transmissie  • — — — —

Maaihoogteinstelling op bumper  •  •  •  •  •

Lampje voor "opvangbak legen" — — — — —

Koplampen — —  •  •  •

Led koplampen  •  • — — —

Urenmeter met serviceherinnering  •  •  •  • —

Pedaalbediening CVT transmission — — — —  •

Pedaalgestuurde hydrostatische transmissie  •  •  •  • —

Pendelende vooras  •  •  • — —

RapidReplace™  •  • — — —

Versterkt maaidek  •  •  •  • —

SmartSwitch™  •  • — — —

Step-through  •  •  •  •  •

U-Cut™  •  •  •  •  •

Kijkglas brandstofpeil  •  •  • — —

Aansluiting waterslang  •  •  •  •  •

MAAISYSTEMEN
Opvangbak ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Deflector  •  •  •  •  •

BioClip® van bestuurderplaats — — — — —

BioClip® plug — — — — —

BioClip® set / kap ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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TS 346 TS 342 TS 243T TS 238 TS 138

AANBEVELINGEN

Grote particuliere tuinen/landhuizen ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Middelgrote/grote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kleine/middelgrote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ●

Kleine particuliere tuinen ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motornaam Husqvarna Endurance Series V-Twin Husqvarna Endurance Series V-Twin Husqvarna Endurance Series V-Twin Husqvarna Endurance series Husqvarna series

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 13,8 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,9 @ 2600 8,6 @ 2600

Type motorsmering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Volledige smering Pressure

Motorfabrikant Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Brandstoftank, liter 15,1 15,1 9,5 5,7 5,7

Transmissietype Snel hydrostatisch Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic CVT

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (LWA), dB(A)* 100 100 100 100 100

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 85 84 85 84 83

Trillingsniveau stuurwiel, m /s²*** 2,73 1,71 3,86 3,43 2,05

Trillingsniveau stoel, m /s²*** 0,14 0,18 0,13 0,08 0,12

Aandrijving Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening

Maaimethoden Zij-uitworp Zij-uitworp Zij-uitworp Zij-uitworp Zij-uitworp

Maaibreedte, cm / inch 117/46 107/42 107/42 97/38 97/38

Cirkel niet gemaaid, cm**** 81 85 85 90 137

Maaihoogte, min– max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Type maaidek Stamped, versterkt Stamped, versterkt Stamped, versterkt Stamped, versterkt Stamped

Anti-scalp wielen 4 +1 4 4 2 —

Mesinschakeling Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Handmatig

Volume opvangbak, liter — — — — —

Stoelhoogte Hoog Hoog Hoog Medium Laag

Bandenafmeting, voor, inch 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6

Bandenafmeting, achter, inch 20 ×10–8 20 ×10–8 20 ×10–8 20 × 8–8 18 × 8,5–8

Basismachine, hoogte, cm 109 109 109 105 102

Basismachine, lengte, cm 175 175 175 173 173

Basismachine, breedte, cm 122 110 110 102 102

Gewicht, kg 232 225 212 191 175

FUNCTIES

Instelbare, verschuifbare stoel  •  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •  •

Accu-indicator met laadaansluiting  •  •  •  •  •

Gegoten vooras  •  •  •  • —

Chokeloze start  •  •  •  •  •

Cruise control  •  • — — —

Ergonomisch stuur  •  •  •  • —

Snelle transmissie  • — — — —

Maaihoogteinstelling op bumper  •  •  •  •  •

Lampje voor "opvangbak legen" — — — — —

Koplampen — —  •  •  •

Led koplampen  •  • — — —

Urenmeter met serviceherinnering  •  •  •  • —

Pedaalbediening CVT transmission — — — —  •

Pedaalgestuurde hydrostatische transmissie  •  •  •  • —

Pendelende vooras  •  •  • — —

RapidReplace™  •  • — — —

Versterkt maaidek  •  •  •  • —

SmartSwitch™  •  • — — —

Step-through  •  •  •  •  •

U-Cut™  •  •  •  •  •

Kijkglas brandstofpeil  •  •  • — —

Aansluiting waterslang  •  •  •  •  •

MAAISYSTEMEN
Opvangbak ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Deflector  •  •  •  •  •

BioClip® van bestuurderplaats — — — — —

BioClip® plug — — — — —

BioClip® set / kap ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen en 
reserveonderdelen voor uw Rider of tractor.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld  
om de levensduur van uw meest veelzijdige tuingereedschap bij te houden  
en te verbeteren, het hele jaar door. We leveren ook de meest voorkomende 
serviceonderdelen voor onze producten. Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg  
uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.

BELANGRIJK! Controleer het olie-/smeervetpeil voordat u begint met werken  
en vul bij.

Aanbevolen veel gebruikte onderdelen voor Riders en tractoren:
– Luchtfilter 
– Accu 
– Acculader 
– Maaimessen Combi /CombiClip 
– Motorolie 10 W/40 4-takt olie
– Filter motorolie 
– Bougie 

Lees uw gebruikshandleiding of neem contact op met uw dealer voor aanbevolen 
onderdelen voor uw machine.

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar

*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000 /14 /EC. 
Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–2 dB(A). 
**Geluidsdrukniveau volgens ISO 5395 en EN 836. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben  
een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,2 dB(A). Geluidsemissie en geluidsdrukniveau kunnen 
worden beïnvloed door de gebruikte maaieenheid. De gerapporteerde gegevens voor de machine, uitgerust met de  
meest gebruikte maaieenheid voor het specifieke maaiermodel. Zie de gebruikshandleiding voor meer informatie. 
***Trillingsniveau volgens ISO 5395 en EN 836. De gerapporteerde gegevens voor trillingen hebben een typische 
statistische dispersie van 0,2 m /s² (stuurwiel) en 0,8 m /s² (stoel). ****Gemeten tijdens draaien.

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt 
geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de 
aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productie-
motor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van 
deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk  
van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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Productgids – tuintractoren met geïntegreerde opvang.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TC 342T TC 239T TC 142T TC 139T TC 138 TC 130

AANBEVELINGEN

Grote particuliere tuinen/landhuizen ● ● ● ● ● ● 

Middelgrote/grote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kleine/middelgrote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kleine particuliere tuinen ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motornaam Kawasaki FR Series V-twin Husqvarna Endurance Series V-twin Husqvarna series V-twin Husqvarna series V-twin Husqvarna series Husqvarna series

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 13,3 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,6 @ 2600 6,3 @ 2800

Type motorsmering Volledige smering Volledige smering Druksmering Druksmering Druksmering Druksmering

Motorfabrikant Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Brandstoftank, liter 13,3 9,5 9,5 9,5 5,7 5,7

Transmissietype Snel hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (LWA), dB(A)* 100 100 100 100 100 100

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 85 84 86 84 85 85

Trillingsniveau stuurwiel, m /s²*** 1,12 2,96 3,41 3,37 3,87 2,54

Trillingsniveau stoel, m /s²*** 0,19 0,07 0,13 0,13 0,13 0,05

Aandrijving Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening

Maaimethoden BioClip® / Opvangbak BioClip® / Opvangbak Opvangbak Opvangbak Opvangbak Opvangbak

Maaibreedte, cm / inch 107/42 97/38 107/42 97/38 97/38 77/30

Cirkel niet gemaaid, cm**** 95 105 95 105 107 131

Maaihoogte, min– max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Type maaidek Stamped, versterkt Stamped, versterkt Stamped Stamped Stamped Stamped

Anti-scalp wielen 4 2 4 2 2 —

Mesinschakeling Elektrisch Elektrisch Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig

Volume opvangbak, liter 320 320 320 320 220 200

Stoelhoogte Hoog Hoog Laag Laag Laag Laag

Bandenafmeting, voor, inch 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 13 × 5–6

Bandenafmeting, achter, inch 18 × 9,5–8 18 × 9,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 16 × 6,5–8

Basismachine, hoogte, cm 107 107 102 102 102 100

Basismachine, lengte, cm 252 252 252 252 240 222

Basismachine, breedte, cm 112 102 112 102 102 82

Gewicht, kg 260 251 244 241 211 180

FUNCTIES

Instelbare, verschuifbare stoel  •  •  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •  •  •

Accu-indicator met laadaansluiting  •  •  •  •  •  •

Gegoten vooras  •  • — — — —

Chokeloze start —  •  •  •  •  •

Cruise control  • — — — — —

Ergonomisch stuur  •  • — — — —

Snelle transmissie  • — — — — —

Maaihoogteinstelling op bumper  •  •  •  •  •  •

Lampje voor "opvangbak legen"  •  •  •  •  •  •

Koplampen —  •  •  •  •  •

Led koplampen  • — — — —

Urenmeter met serviceherinnering  •  • — — — —

Pedaalbediening CVT transmission — — — — — —

Pedaalgestuurde hydrostatische transmissie  •  •  •  •  •  •

Pendelende vooras  •  •  •  •  •  •

RapidReplace™ — — — — — —

Versterkt maaidek  •  • — — — —

SmartSwitch™ — — — — — —

Step-through  •  •  •  •  •  •

U-Cut™ — — — — — —

Kijkglas brandstofpeil — — — — — —

Aansluiting waterslang  •  •  •  •  •  •

MAAISYSTEMEN
Opvangbak  •  •  •  •  •  •

Deflector ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

BioClip® van bestuurderplaats  •  • — — — —

BioClip® plug — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

BioClip® set / kap — — — — — —
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TC 342T TC 239T TC 142T TC 139T TC 138 TC 130

AANBEVELINGEN

Grote particuliere tuinen/landhuizen ● ● ● ● ● ● 

Middelgrote/grote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kleine/middelgrote particuliere tuinen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kleine particuliere tuinen ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motornaam Kawasaki FR Series V-twin Husqvarna Endurance Series V-twin Husqvarna series V-twin Husqvarna series V-twin Husqvarna series Husqvarna series

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 13,3 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,6 @ 2600 6,3 @ 2800

Type motorsmering Volledige smering Volledige smering Druksmering Druksmering Druksmering Druksmering

Motorfabrikant Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Brandstoftank, liter 13,3 9,5 9,5 9,5 5,7 5,7

Transmissietype Snel hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (LWA), dB(A)* 100 100 100 100 100 100

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 85 84 86 84 85 85

Trillingsniveau stuurwiel, m /s²*** 1,12 2,96 3,41 3,37 3,87 2,54

Trillingsniveau stoel, m /s²*** 0,19 0,07 0,13 0,13 0,13 0,05

Aandrijving Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening Pedaalbediening

Maaimethoden BioClip® / Opvangbak BioClip® / Opvangbak Opvangbak Opvangbak Opvangbak Opvangbak

Maaibreedte, cm / inch 107/42 97/38 107/42 97/38 97/38 77/30

Cirkel niet gemaaid, cm**** 95 105 95 105 107 131

Maaihoogte, min– max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Type maaidek Stamped, versterkt Stamped, versterkt Stamped Stamped Stamped Stamped

Anti-scalp wielen 4 2 4 2 2 —

Mesinschakeling Elektrisch Elektrisch Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig

Volume opvangbak, liter 320 320 320 320 220 200

Stoelhoogte Hoog Hoog Laag Laag Laag Laag

Bandenafmeting, voor, inch 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 13 × 5–6

Bandenafmeting, achter, inch 18 × 9,5–8 18 × 9,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 16 × 6,5–8

Basismachine, hoogte, cm 107 107 102 102 102 100

Basismachine, lengte, cm 252 252 252 252 240 222

Basismachine, breedte, cm 112 102 112 102 102 82

Gewicht, kg 260 251 244 241 211 180

FUNCTIES

Instelbare, verschuifbare stoel  •  •  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •  •  •

Accu-indicator met laadaansluiting  •  •  •  •  •  •

Gegoten vooras  •  • — — — —

Chokeloze start —  •  •  •  •  •

Cruise control  • — — — — —

Ergonomisch stuur  •  • — — — —

Snelle transmissie  • — — — — —

Maaihoogteinstelling op bumper  •  •  •  •  •  •

Lampje voor "opvangbak legen"  •  •  •  •  •  •

Koplampen —  •  •  •  •  •

Led koplampen  • — — — —

Urenmeter met serviceherinnering  •  • — — — —

Pedaalbediening CVT transmission — — — — — —

Pedaalgestuurde hydrostatische transmissie  •  •  •  •  •  •

Pendelende vooras  •  •  •  •  •  •

RapidReplace™ — — — — — —

Versterkt maaidek  •  • — — — —

SmartSwitch™ — — — — — —

Step-through  •  •  •  •  •  •

U-Cut™ — — — — — —

Kijkglas brandstofpeil — — — — — —

Aansluiting waterslang  •  •  •  •  •  •

MAAISYSTEMEN
Opvangbak  •  •  •  •  •  •

Deflector ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

BioClip® van bestuurderplaats  •  • — — — —

BioClip® plug — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

BioClip® set / kap — — — — — —

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw tractor.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld  
om de levensduur van uw meest veelzijdige tuingereedschap bij te houden  
en te verbeteren, het hele jaar door. We leveren ook de meest voorkomende 
serviceonderdelen voor onze producten. Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg 
uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.

BELANGRIJK! Controleer het olie-/smeervetpeil voordat u begint met werken  
en vul bij.

Aanbevolen veel gebruikte onderdelen voor Riders en tractoren:
– Luchtfilter 
– Accu 
– Acculader 
– Maaimessen Combi /CombiClip 
– Motorolie 10 W/40 4-takt olie
– Filter motorolie 
– Bougie 

Lees uw gebruikshandleiding of neem contact op met uw dealer voor aanbevolen 
onderdelen voor uw machine.

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt 
geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de 
aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productie-
motor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van 
deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk  
van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar

*Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000 /14 /EC. 
Het gegarandeerde geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–2 dB(A). 
**Geluidsdrukniveau volgens ISO 5395 en EN 836. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben  
een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,2 dB(A). Geluidsemissie en geluidsdrukniveau kunnen 
worden beïnvloed door de gebruikte maaieenheid. De gerapporteerde gegevens voor de machine, uitgerust met de  
meest gebruikte maaieenheid voor het specifieke maaiermodel. Zie de gebruikshandleiding voor meer informatie. 
***Trillingsniveau volgens ISO 5395 en EN 836. De gerapporteerde gegevens voor trillingen hebben een typische 
statistische dispersie van 0,2 m /s² (stuurwiel) en 0,8 m /s² (stoel). ****Gemeten tijdens draaien.
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Productgids – gazonmaaiers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LB 553S e LC 551VBP LC 551SP LB 548S e GX 560  LC 451V LC 451S LC 356 AWD LC 353VI LC 353V

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Honda Kawasaki Kawasaki Honda Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motornaam GCV160 FJ180KAI FJ180KAI GCV160 GCV160 750e DOV 750e DOV GCV160 675IS 650EXI

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 2,8 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 2,8 @ 2900 3,0 @ 3150 2,6 @ 2900 2,6 @ 2900 2,8 @ 2900 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800

Brandstoftank, liter 0,9 1,9 1,9 0,93 0,93 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0

Aandrijfsysteem Zelfrijdend, één snelheid Zelfrijdend, variabele snelheid Zelfrijdend, één snelheid Zelfrijdend, één snelheid Duw, hover model Zelfrijdend, variabele snelheid Zelfrijdend, één snelheid AutoWalk™ 2 Zelfrijdend, variabele snelheid Zelfrijdend, variabele snelheid

Aandrijfwielen Voor Achter Achter Voor — Achter Achter Alle vier Achter Achter

Materiaal velgen Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium — Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic

Bandenafmeting, voor/achter, mm 203 /203 210 /210 210 /210 203 /203 — 210 /210 210 /210 203 /203 190 /230 190 /230

Snelheid, km/u 4,8 4,1 4,1 5,0 — 4,1 4,1 4,8 5,0 5,0

Materiaal maaidek Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium ABS plastic Aluminium Aluminium Staal Verzinkt staal Verzinkt staal

Maaimethoden BioClip® Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp BioClip® — Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang / BioClip® / Zij-uitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp

Maaibreedte, cm 53,0 51,0 51,0 48,0 50,5 51,0 51,0 56,0 53,0 53,0

Maaihoogte, min– max, mm 27– 65 26 –74 26 –74 30 – 60 10 –30 26 –74 26 –74 38 –108 20 –75 20 –75

Maaihoogtestappen 5 6 6 6 3 6 6 9 6 6

Soort maaimessen Mulcher Collect Collect Mulcher — Collect Collect Crown cut™ Collect Collect

Soort opvangbak — Stofwerende softbag Stofwerende softbag — — Stofwerende softbag Stofwerende softbag Down-vented zachte zak Stofwerende softbag Stofwerende softbag

Volume opvangbak, liter — 65 65 — — 65 65 68 60 60

Soort handgreep Antitrilling Ergonomisch Ergonomisch Antitrilling Comfort Ergonomisch Ergonomisch Ergonomisch Comfort Comfort

Gewicht, kg 36,7 53,0 50,0 32,5 18,2 41,0 40,6 39,5 34,2 33,0

FUNCTIES

AFTech™ — — — — — — — — — —

All-Wheel-Drive — — — — — — —  • — —

Anti-trilhandgreep  • — —  • — — — — — —

Mesrem (BBC) —  • — — —  • — — — —

Centrale instelling maaihoogte  •  •  •  • —  •  • —  •  •

Wielen met dubbele kogellagers  •  •  •  • —  •  • —  •  •

Elektrische start — — — — — — — —  • —

Inklapbare handgreep —  •  • — —  •  •  •  • —

Hoogte-instelling handgreep  •  •  •  • —  •  •  •  • —

InStart™ — — — — — — — —  • —

ReadyStart™ — — — — — — — — —  •

Zijwaarts verstelbare handgreep  • — —  • — — — — — —

Zijbumper —  • — — — — — — — —

Aansluiting waterslang — — — — — — —  • — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw gazonmaaier.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld 
om de verzorging en het onderhoud van uw Husqvarna-apparatuur te verge-
makkelijken en zorgeloos bedrijf en stalling mogelijk te maken. We leveren  
ook de meest voorkomende serviceonderdelen voor onze producten. Zie uw  
gebruikshandleiding of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.

BELANGRIJK! Controleer het olie-/smeervetpeil voordat u begint met  
werken en vul bij.

Aanbevolen veel gebruikte onderdelen voor gazonmaaiers:
– Maaimessen, mulch 
– Maaimessen, standaard
– Maaimessen, Hi Lift 
– Maaimessen, collect 
– Motorolie 10 W/30 
– Bougie 
– Luchtfilters en oliefilters

Lees altijd uw gebruikshandleiding of neem contact op met uw dealer voor 
aanbevolen onderdelen voor uw machine.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

LB 553S e LC 551VBP LC 551SP LB 548S e GX 560  LC 451V LC 451S LC 356 AWD LC 353VI LC 353V

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Honda Kawasaki Kawasaki Honda Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motornaam GCV160 FJ180KAI FJ180KAI GCV160 GCV160 750e DOV 750e DOV GCV160 675IS 650EXI

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 2,8 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 2,8 @ 2900 3,0 @ 3150 2,6 @ 2900 2,6 @ 2900 2,8 @ 2900 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800

Brandstoftank, liter 0,9 1,9 1,9 0,93 0,93 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0

Aandrijfsysteem Zelfrijdend, één snelheid Zelfrijdend, variabele snelheid Zelfrijdend, één snelheid Zelfrijdend, één snelheid Duw, hover model Zelfrijdend, variabele snelheid Zelfrijdend, één snelheid AutoWalk™ 2 Zelfrijdend, variabele snelheid Zelfrijdend, variabele snelheid

Aandrijfwielen Voor Achter Achter Voor — Achter Achter Alle vier Achter Achter

Materiaal velgen Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium — Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic

Bandenafmeting, voor/achter, mm 203 /203 210 /210 210 /210 203 /203 — 210 /210 210 /210 203 /203 190 /230 190 /230

Snelheid, km/u 4,8 4,1 4,1 5,0 — 4,1 4,1 4,8 5,0 5,0

Materiaal maaidek Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium ABS plastic Aluminium Aluminium Staal Verzinkt staal Verzinkt staal

Maaimethoden BioClip® Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp BioClip® — Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang / BioClip® / Zij-uitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp

Maaibreedte, cm 53,0 51,0 51,0 48,0 50,5 51,0 51,0 56,0 53,0 53,0

Maaihoogte, min– max, mm 27– 65 26 –74 26 –74 30 – 60 10 –30 26 –74 26 –74 38 –108 20 –75 20 –75

Maaihoogtestappen 5 6 6 6 3 6 6 9 6 6

Soort maaimessen Mulcher Collect Collect Mulcher — Collect Collect Crown cut™ Collect Collect

Soort opvangbak — Stofwerende softbag Stofwerende softbag — — Stofwerende softbag Stofwerende softbag Down-vented zachte zak Stofwerende softbag Stofwerende softbag

Volume opvangbak, liter — 65 65 — — 65 65 68 60 60

Soort handgreep Antitrilling Ergonomisch Ergonomisch Antitrilling Comfort Ergonomisch Ergonomisch Ergonomisch Comfort Comfort

Gewicht, kg 36,7 53,0 50,0 32,5 18,2 41,0 40,6 39,5 34,2 33,0

FUNCTIES

AFTech™ — — — — — — — — — —

All-Wheel-Drive — — — — — — —  • — —

Anti-trilhandgreep  • — —  • — — — — — —

Mesrem (BBC) —  • — — —  • — — — —

Centrale instelling maaihoogte  •  •  •  • —  •  • —  •  •

Wielen met dubbele kogellagers  •  •  •  • —  •  • —  •  •

Elektrische start — — — — — — — —  • —

Inklapbare handgreep —  •  • — —  •  •  •  • —

Hoogte-instelling handgreep  •  •  •  • —  •  •  •  • —

InStart™ — — — — — — — —  • —

ReadyStart™ — — — — — — — — —  •

Zijwaarts verstelbare handgreep  • — —  • — — — — — —

Zijbumper —  • — — — — — — — —

Aansluiting waterslang — — — — — — —  • — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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Productgids – gazonmaaiers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LC 347VI LC 347V LC 353VI CLASSIC LC 353V CLASSIC LC 348VI CLASSIC LC 348V CLASSIC LC 253S LC 247SP LC 247 LC 140S LC 140

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motornaam 675IS 650EXI 675IS 675EXI 675IS 650EXI 650EXI 575EX 450e 450e 450e

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800 2,6 @ 2900 2,6 @ 2900 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800 2,4 @ 2800 2,1 @ 2900 1,8 @ 2900 1,8 @ 3000 1,8 @ 3000

Brandstoftank, liter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8

Aandrijfsysteem Zelfrijdend, variabele snelheid Zelfrijdend, variabele snelheid AutoWalk™ 2 AutoWalk™ 2 AutoWalk™ 2 AutoWalk™ 2 Zelfrijdend, één snelheid Zelfrijdend, één snelheid Duw Zelfrijdend, één snelheid Duw

Aandrijfwielen Achter Achter Achter Achter Achter Achter Achter Achter — Achter —

Materiaal velgen Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic

Bandenafmeting, voor/achter, mm 170 /210 170 /210 210 /210 210 /210 210 /210 210 /210 190 /230 170 /210 170 /210 152,4/203,2 152,4/203,2

Snelheid, km/u 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 5,4 4,0 4,5 4,5 4,0 —

Materiaal maaidek Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Staal Staal

Maaimethoden
Opvang / BioClip®/ 
achteruitworp

Opvang / BioClip®/ 
achteruitworp

Opvang /achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp

Maaibreedte, cm 47,0 47,0 53,0 53,0 48,0 48,0 53,0 47,0 47,0 40,0 40,0

Maaihoogte, min– max, mm 20 -75 20 -75 25–75 25–75 25 -70 25 -70 20 -75 20 -75 20 -75 25 -75 25 -75

Maaihoogtestappen 6 6 5 5 5 5 6 6 6 10 10

Soort maaimessen Collect Collect High lift High lift High lift High lift Collect Collect Collect Collect Collect

Soort opvangbak Stofwerende softbag Stofwerende softbag
Harde bak met  
neerwaartse ventilatie

Harde bak met  
neerwaartse ventilatie

Harde bak met  
neerwaartse ventilatie

Harde bak met neerwaartse 
ventilatie

Stofwerende softbag Stofwerende softbag Stofwerende softbag Harde kap met stoffen zak Harde kap met stoffen zak

Volume opvangbak, liter 60 60 60 60 60 60 60 55 55 50 50

Soort handgreep Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Ergonomisch Ergonomisch Comfort Comfort

Gewicht, kg 32,0 30,0 39,5 38,0 38,0 39,5 32,0 29,2 26,8 26,5 24,0

FUNCTIES

AFTech™ — —  •  •  •  • — — — — —

All-Wheel-Drive — — — — — — — — — — —

Anti-trilhandgreep — — — — — — — — — — —

Mesrem (BBC) — — — — — — — — — — —

Centrale instelling maaihoogte  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Wielen met dubbele kogellagers  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Elektrische start — — — — — — — — — — —

Inklapbare handgreep  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Hoogte-instelling handgreep  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

InStart™  • —  • —  • — — — — — —

ReadyStart™ —  • —  • —  •  • — — — —

Zijwaarts verstelbare handgreep — — — — — — — — — — —

Zijbumper — — — — —  • — — — — —

Aansluiting waterslang — —  •  •  •  • — — — — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen  
en reserveonderdelen voor uw gazonmaaier.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld 
om de levensduur van uw meest veelzijdige tuingereedschap bij te houden  
en te verbeteren, het hele jaar door. We leveren ook de meest voorkomende 
serviceonderdelen voor onze producten. Zie uw gebruikshandleiding of 
raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.

BELANGRIJK! Controleer het olie-/smeervetpeil voordat u begint met werken 
en vul bij.

Aanbevolen veel gebruikte onderdelen voor gazonmaaiers:
– Maaimessen, mulch 
– Maaimessen, standaard
– Maaimessen, Hi Lift 
– Maaimessen, collect 
– Motorolie 10 W/30 
– Bougie 
– Luchtfilters en oliefilters

Lees altijd uw gebruikshandleiding of neem contact op met uw dealer voor 
aanbevolen onderdelen voor uw machine.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

LC 347VI LC 347V LC 353VI CLASSIC LC 353V CLASSIC LC 348VI CLASSIC LC 348V CLASSIC LC 253S LC 247SP LC 247 LC 140S LC 140

AANBEVELINGEN

Fulltime gebruik

Parttime gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Motornaam 675IS 650EXI 675IS 675EXI 675IS 650EXI 650EXI 575EX 450e 450e 450e

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800 2,6 @ 2900 2,6 @ 2900 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800 2,4 @ 2800 2,1 @ 2900 1,8 @ 2900 1,8 @ 3000 1,8 @ 3000

Brandstoftank, liter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8

Aandrijfsysteem Zelfrijdend, variabele snelheid Zelfrijdend, variabele snelheid AutoWalk™ 2 AutoWalk™ 2 AutoWalk™ 2 AutoWalk™ 2 Zelfrijdend, één snelheid Zelfrijdend, één snelheid Duw Zelfrijdend, één snelheid Duw

Aandrijfwielen Achter Achter Achter Achter Achter Achter Achter Achter — Achter —

Materiaal velgen Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic

Bandenafmeting, voor/achter, mm 170 /210 170 /210 210 /210 210 /210 210 /210 210 /210 190 /230 170 /210 170 /210 152,4/203,2 152,4/203,2

Snelheid, km/u 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 5,4 4,0 4,5 4,5 4,0 —

Materiaal maaidek Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Verzinkt staal Staal Staal

Maaimethoden
Opvang / BioClip®/ 
achteruitworp

Opvang / BioClip®/ 
achteruitworp

Opvang /achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp Opvang/achteruitworp

Maaibreedte, cm 47,0 47,0 53,0 53,0 48,0 48,0 53,0 47,0 47,0 40,0 40,0

Maaihoogte, min– max, mm 20 -75 20 -75 25–75 25–75 25 -70 25 -70 20 -75 20 -75 20 -75 25 -75 25 -75

Maaihoogtestappen 6 6 5 5 5 5 6 6 6 10 10

Soort maaimessen Collect Collect High lift High lift High lift High lift Collect Collect Collect Collect Collect

Soort opvangbak Stofwerende softbag Stofwerende softbag
Harde bak met  
neerwaartse ventilatie

Harde bak met  
neerwaartse ventilatie

Harde bak met  
neerwaartse ventilatie

Harde bak met neerwaartse 
ventilatie

Stofwerende softbag Stofwerende softbag Stofwerende softbag Harde kap met stoffen zak Harde kap met stoffen zak

Volume opvangbak, liter 60 60 60 60 60 60 60 55 55 50 50

Soort handgreep Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Ergonomisch Ergonomisch Comfort Comfort

Gewicht, kg 32,0 30,0 39,5 38,0 38,0 39,5 32,0 29,2 26,8 26,5 24,0

FUNCTIES

AFTech™ — —  •  •  •  • — — — — —

All-Wheel-Drive — — — — — — — — — — —

Anti-trilhandgreep — — — — — — — — — — —

Mesrem (BBC) — — — — — — — — — — —

Centrale instelling maaihoogte  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Wielen met dubbele kogellagers  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Elektrische start — — — — — — — — — — —

Inklapbare handgreep  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Hoogte-instelling handgreep  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

InStart™  • —  • —  • — — — — — —

ReadyStart™ —  • —  • —  •  • — — — —

Zijwaarts verstelbare handgreep — — — — — — — — — — —

Zijbumper — — — — —  • — — — — —

Aansluiting waterslang — —  •  •  •  • — — — — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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Productgids – grondfrezen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TR 530 TR 430 TF 536 TF 435P TF 435 TF 335 TF 225  TF 120 T300RH Compact Pro

AANBEVELINGEN

Part-time gebruik – onbewerkt en begroeid land ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Part-time gebruik – ploegen, frezen en aanaarden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Part-time gebruik – licht freeswerk, verticuteren en randjes bijwerken ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik – frezen en aanaarden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Subaru Subaru Honda Honda Honda Briggs & Stratton Rato Rato Honda

Motornaam EX21 EX17 GX160 GX160 GX160 CR950 R180 R100 GX25

Cilinderinhoud, cm³ 211 169 163 163 163 208 179 98 25

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 3,9 @ 3600 3,2 @ 3600 3,5 @ 3400 3,5 @ 3400 3,5 @ 3400 4,5 @ 3300 3,5 @ 3600 1,8 @ 3600 0,6 @ 6500

Brandstoftank, liter 3,4 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,5 2,0 0,58

Transmissietype Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Chain / Pneumatic  Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig

Versnellingen vooruit 1 1 2 2 2 2 1 1 1

Versnellingen achteruit 1 1 1 1 1 1 1 — —

Freestype Achterunit Achterunit Voorunit Voorunit Voorunit Voorunit Voorunit Voorunit Voorunit

Aantal messen 12 12 6 6 6 6 4 6 4

Mesdiameter, mm 356 305 320 320 320 320 320 225 225

Werkbreedte, cm 53 43 90 80 80 80 60 46 24

Werkdiepte, cm 18 15 30 30 30 30 25 15 15

Gewicht, kg 112 90 76 59 58 58 46 27,0 12

FUNCTIES

Draaghandvat — — — — — — — —  •

Traktorbanden profiel  •  • — — — — — — —

Tegen de rijrichting in draaiende messen  •  • — — — — — — —

Contragewicht  •  • — — — — — — —

Afneembare transmissie — —  •  •  •  •  •  • —

Trekstang — —  •  •  •  •  •  •  •

Aangedreven wielen  •  • — — — — — — —

Inklapbare handgreepbeugel — —  •  •  •  •  • —  •

Op stuur gemonteerde versnellingshendel  •  •  •  •  •  •  • — —

Horizontaal instelbaar stuur — —  •  •  •  • — — —

Gewasbescherming — —  •  •  •  •  • — —

Pneumatische inschakeling — — —  • — — — — —

Achteruitversnelling  •  •  •  •  •  •  • — —

Beschermkap — — — — — — — —  •

Transportwiel — —  •  •  •  •  •  • —

Verticaal instelbaar stuur — —  •  •  •  •  •  • —

Waterdichte transmissie — —  • — — — — — —

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

Kantensnijder — — — — — — — —  •

Verticuteerhark — — — — — — —  •  •

Ploeg — —  •  •  •  • — — —

Aanaarder — — — — — — —  •  •

Aanaarder met metalen wielen — —  •  •  •  •  • — —

Rubberen wielen — —  •  •  • — — — —

Beluchter — — — — — — — —  •

Sneeuwschuif — —  •  •  • — — — —

Onkruidgereedschap — — — — — — — —  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen en reserveonderdelen voor uw grondfrees.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld om de verzorging en het onderhoud van uw Husqvarna machines  
te vereenvoudigen en probleemloze werking en stalling mogelijk te maken. Husqvarna raadt aan regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een 
erkende Husqvarna monteur met alleen originele of door Husqvarna aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de prestaties en levensduur 
van het product. Zie uw gebruikshandleiding of raadpleeg uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TR 530 TR 430 TF 536 TF 435P TF 435 TF 335 TF 225  TF 120 T300RH Compact Pro

AANBEVELINGEN

Part-time gebruik – onbewerkt en begroeid land ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Part-time gebruik – ploegen, frezen en aanaarden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Part-time gebruik – licht freeswerk, verticuteren en randjes bijwerken ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik – frezen en aanaarden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorfabrikant Subaru Subaru Honda Honda Honda Briggs & Stratton Rato Rato Honda

Motornaam EX21 EX17 GX160 GX160 GX160 CR950 R180 R100 GX25

Cilinderinhoud, cm³ 211 169 163 163 163 208 179 98 25

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 3,9 @ 3600 3,2 @ 3600 3,5 @ 3400 3,5 @ 3400 3,5 @ 3400 4,5 @ 3300 3,5 @ 3600 1,8 @ 3600 0,6 @ 6500

Brandstoftank, liter 3,4 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,5 2,0 0,58

Transmissietype Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Chain / Pneumatic  Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig Ketting / Handmatig

Versnellingen vooruit 1 1 2 2 2 2 1 1 1

Versnellingen achteruit 1 1 1 1 1 1 1 — —

Freestype Achterunit Achterunit Voorunit Voorunit Voorunit Voorunit Voorunit Voorunit Voorunit

Aantal messen 12 12 6 6 6 6 4 6 4

Mesdiameter, mm 356 305 320 320 320 320 320 225 225

Werkbreedte, cm 53 43 90 80 80 80 60 46 24

Werkdiepte, cm 18 15 30 30 30 30 25 15 15

Gewicht, kg 112 90 76 59 58 58 46 27,0 12

FUNCTIES

Draaghandvat — — — — — — — —  •

Traktorbanden profiel  •  • — — — — — — —

Tegen de rijrichting in draaiende messen  •  • — — — — — — —

Contragewicht  •  • — — — — — — —

Afneembare transmissie — —  •  •  •  •  •  • —

Trekstang — —  •  •  •  •  •  •  •

Aangedreven wielen  •  • — — — — — — —

Inklapbare handgreepbeugel — —  •  •  •  •  • —  •

Op stuur gemonteerde versnellingshendel  •  •  •  •  •  •  • — —

Horizontaal instelbaar stuur — —  •  •  •  • — — —

Gewasbescherming — —  •  •  •  •  • — —

Pneumatische inschakeling — — —  • — — — — —

Achteruitversnelling  •  •  •  •  •  •  • — —

Beschermkap — — — — — — — —  •

Transportwiel — —  •  •  •  •  •  • —

Verticaal instelbaar stuur — —  •  •  •  •  •  • —

Waterdichte transmissie — —  • — — — — — —

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

Kantensnijder — — — — — — — —  •

Verticuteerhark — — — — — — —  •  •

Ploeg — —  •  •  •  • — — —

Aanaarder — — — — — — —  •  •

Aanaarder met metalen wielen — —  •  •  •  •  • — —

Rubberen wielen — —  •  •  • — — — —

Beluchter — — — — — — — —  •

Sneeuwschuif — —  •  •  • — — — —

Onkruidgereedschap — — — — — — — —  •

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.
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Productgids – sneeuwblazers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

NOMINAAL VERMOGEN Een nieuwe machinerichtlijn (2006/42EC) geldt vanaf 1 januari 2010, waarin wordt geëist dat fabrikanten het nominale vermogen van motoren in kilowatt (kW) weergeven. Het vermogen van de aangegeven motoren is 
het gemiddelde netto vermogen (bij opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor dat motormodel gemeten volgens SAE norm J1349/ISO 1585. Massaproductiemotoren kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen 
van de motor die in de uiteindelijke machine zit, is afhankelijk van de bedrijfssnelheid, milieuomstandigheden en andere variabelen.

ST 327PT ST 327P ST 227P ST 151 ST 131

AANBEVELINGEN

Frequent gebruik – moeilijke ondergrond ● ● ● ● ● ●  

Frequent gebruik – normale ondergrond ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik – grote hoeveelheden sneeuw ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik – kleine hoeveelheden sneeuw ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motortype 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow

Motornaam Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium

Cilinderinhoud, cm³ 369 291 254 208 208

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 8,25 @ 3600 7.2 @ 3600 5,6 @ 3600 4,0 @ 3450 4,0 @ 3450

Brandstoftank, liter 3,6 2.7 2,7 1,4 1,4

Werkbreedte, cm 68 68 68 53 53

Inlaathoogte, cm 58,4 58.4 58,4 33,0 33,0

Zuigerdiameter, cm 35,5 35.5 30,5 20,3 20,3

Bandenafmeting, enkele as, inch Track 15  ×  5.0 15  ×  5,0 8  ×  1,75 8  ×  1,75

Gewicht, kg 157,9 114.3 96,2 44,3 39,3

FUNCTIES

Tweetraps systeem  •  •  • — —

Eentraps systeem — — —  •  •

Instelbare schoenen  •  •  • — —

Schoonmaakstok  •  •  • — —

Snijmes voor sneeuwbanken  •  • ( •  ) — —

Deflectorverlenging  •  • — — —

Differentieelvergrendeling —  •  • — —

Elektrische starter  •  •  •  •  •

Invoerschroef met kogellagers  •  •  • — —

Voetbediende zuigerinstelling — — — — —

Handgreepverwarming  •  •  • — —

Heavy duty zuiger  •  • — — —

Heavy duty zuigerhuis  •  • — — —

Heavy duty schoenen  •  • ( •  ) — —

Hogesnelheids rotor  •  •  • — —

Hydrostatisch aandrijfsysteem  •  • — — —

Led koplampen  •  •  •  • —

Hendelbediende deflector  •  •  • — —

Hendelbediende uitworp  •  •  •  • —

Stuurbekrachtiging  •  •  • — —

Premium stuurkabels  •  •  •  •  •

Snelsluiting opklapbaar stuur — — —  •  •

Sneeuwkettingen — ( •  ) ( •  ) — —

Gasklep  •  •  • — —

Rupsbanden  • — — — —

Variabele rijsnelheid  •  •  • — —

X-trac, banden met zwaar profiel —  •  • — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gebruik altijd originele Husqvarna smeermiddelen en 
reserveonderdelen voor uw sneeuwblazer.
Deze reserveonderdelen en smeermiddelen van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld om  
de verzorging en het onderhoud van uw Husqvarna machines te vereenvoudigen en 
probleemloze werking en stalling mogelijk te maken. Husqvarna raadt aan regelmatig 
onderhoud uit te laten voeren door een erkende Husqvarna monteur met alleen 
originele of door Husqvarna aanbevolen reserveonderdelen. Dit ondersteunt de 
prestaties en levensduur van het product. Zie uw gebruiks handleiding of raadpleeg 
uw Husqvarna dealer mocht u twijfelen.

ST 327PT ST 327P ST 227P ST 151 ST 131

AANBEVELINGEN

Frequent gebruik – moeilijke ondergrond ● ● ● ● ● ●  

Frequent gebruik – normale ondergrond ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sporadisch gebruik – grote hoeveelheden sneeuw ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sporadisch gebruik – kleine hoeveelheden sneeuw ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motortype 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow

Motornaam Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium

Cilinderinhoud, cm³ 369 291 254 208 208

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 8,25 @ 3600 7.2 @ 3600 5,6 @ 3600 4,0 @ 3450 4,0 @ 3450

Brandstoftank, liter 3,6 2.7 2,7 1,4 1,4

Werkbreedte, cm 68 68 68 53 53

Inlaathoogte, cm 58,4 58.4 58,4 33,0 33,0

Zuigerdiameter, cm 35,5 35.5 30,5 20,3 20,3

Bandenafmeting, enkele as, inch Track 15  ×  5.0 15  ×  5,0 8  ×  1,75 8  ×  1,75

Gewicht, kg 157,9 114.3 96,2 44,3 39,3

FUNCTIES

Tweetraps systeem  •  •  • — —

Eentraps systeem — — —  •  •

Instelbare schoenen  •  •  • — —

Schoonmaakstok  •  •  • — —

Snijmes voor sneeuwbanken  •  • ( •  ) — —

Deflectorverlenging  •  • — — —

Differentieelvergrendeling —  •  • — —

Elektrische starter  •  •  •  •  •

Invoerschroef met kogellagers  •  •  • — —

Voetbediende zuigerinstelling — — — — —

Handgreepverwarming  •  •  • — —

Heavy duty zuiger  •  • — — —

Heavy duty zuigerhuis  •  • — — —

Heavy duty schoenen  •  • ( •  ) — —

Hogesnelheids rotor  •  •  • — —

Hydrostatisch aandrijfsysteem  •  • — — —

Led koplampen  •  •  •  • —

Hendelbediende deflector  •  •  • — —

Hendelbediende uitworp  •  •  •  • —

Stuurbekrachtiging  •  •  • — —

Premium stuurkabels  •  •  •  •  •

Snelsluiting opklapbaar stuur — — —  •  •

Sneeuwkettingen — ( •  ) ( •  ) — —

Gasklep  •  •  • — —

Rupsbanden  • — — — —

Variabele rijsnelheid  •  •  • — —

X-trac, banden met zwaar profiel —  •  • — —

 = Standaard ( ) = Accessoire — = Niet verkrijgbaar
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HUSQVARNA WOORD VOOR WOORD

A

AAN VOORZIJDE GEMONTEERD MAAIDEK Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor 
uitstekend bereik in hoeken en onder struiken, parkbanken enz.

AANGEDREVEN WIELEN Aangedreven wielen voor makkelijk en comfortabel werken.

AANSLUITING WATERSLANG Eenvoudige slangaansluiting maakt het schoonmaken van het 
maaidek makkelijker.

ACCU-INDICATOR MET OPLAADAANSLUITING De indicator geeft de status van de accu 
duidelijk weer, zodat het makkelijk te zien is wanneer opladen nodig is. De oplaadaansluiting 
zit naast de indicator, om de accu extra gemakkelijk op te kunnen laden. Past op de 
Husqvarna acculader XS 800 (nieuwe aansluiting) en BC 0.8.

ACHTER - / ZIJUITWORP Deze maaisystemen hebben een hoge capaciteit en zijn daarom 
geschikt voor langer gras, stevigere grassoorten en minder vaak gemaaide gazons.

ACHTERASBESTURING Door het unieke achterasbesturingssysteem kunnen beide 
achterwielen onder de machine draaien. Het resultaat is een uitmuntende wendbaarheid 
met een minimale draaicirkel bij volledige stuuruitslag.

ACHTERUITVERSNELLING Verbetert de manoeuvreerbaarheid en bediening.

ACTIVE AIR FILTRATION™ Eén van de meest efficiënte luchtfiltersystemen op de markt. 
Langere serviceintervallen en minder motorslijtage – ook onder zware omstandigheden.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) is een uniek ontwerp, waarbij het maaidek, 
messen en uitworp een optimale luchtstroom creëren. Dit betekent eersteklas resultaten bij 
alle maaistanden. Het helpt bovendien de opvangbak maximaal te vullen, zodat deze 
minder vaak geleegd hoeft te worden. 

AFNEEMBARE TRANSMISSIE Een afneembare transmissiekap met smeerpunt.

AGGRESSIEF BANDENPROFIEL Voor betere wiel-tot-grond tractie zonder onnodige sporen 
op het gazon na te laten.

AIR INDUCTION™ Een krachtige luchtstroom tilt het gras op voor het wordt gemaaid, voor 
een perfect maairesultaat en opvangen van gras en bladeren.

AIR INJECTION™ Centrifugaal luchtreinigingssysteem voor minder slijtage en langere 
intervallen tussen het reinigen van het filter.

AIR PURGE Air Purge en een decompressieklep maken de machine extra makkelijk te starten.

ALL-WHEEL-DRIVE (4 × 4) All-Wheel-Drive (AWD) geeft grip op ongelijke, natte en 
glibberige oppervlakken en hellingen. AWD stelt automatisch de tractie op alle wielen in, 
afhankelijk van de situatie en staat van de ondergrond.

ANTI-SCALP WIELEN EN FRONTROL De meeste maaidekken zijn uitgevoerd met anti-scalp 
wielen en soms ook met een frontrol. Hierdoor wordt het risico op scalperen kleiner als u 
ongelijke grasvelden maait.

AUTO RETURN STOPSCHAKELAAR De stopschakelaar gaat automatisch terug naar de 
stand AAN voor probleemloos starten.

AUTOMATISCHE KETTINGREM Als er terugslag optreedt die de punt van het zaagblad 
omhoog forceert, activeert de beschermbeugel direct de kettingrem d.m.v. traagheid van de 
massa.

AUTOMATISCHE MESINSCHAKELING De messen worden automatisch ingeschakeld, zodra 
het maaidek omlaag gaat.

AUTOMATISCHE PASSAGE De robotmaaier registreert automatisch nauwe passages en 
varieert zijn route door de doorgang om onwelkome bandensporen te vermijden.

AUTOTUNE™ Zorgt voor maximaal vermogen tijdens de automatische motorafstelling. Er 
gaat geen tijd verloren met het handmatig afstellen van de carburateur.  Autotune™ 
compenseert voor verschillende brandstoffen, hoogte, vochtigheid en omgevings-
temperaturen.

AUTOWALK™ 2 De met twee handen te bedienen snelheidshendel maakt het mogelijk om 
te wisselen tussen rechter- en  linkerhand om de snelheid aan te passen. Dit zorgt voor 
ergonomische bediening en maakt het ook gemakkelijker langs hagen en rond voorwerpen 
te maaien, omdat u de grip van één hand kunt loslaten en de maaier toch blijft lopen.

B

BALANCE DRAAGSTEL Een ergonomisch draagstel dat de belasting optimaal verdeelt over 
schouders, borst en rug. Brede gepolsterde banden en een brede rugplaat verminderen de 
belasting. Heupplaat met schuivende verbinding vermindert beweging van het lichaam.

BALANCE X™ DRAAGSTEL Een uniek, ergonomisch draagstel dat het gewicht van de 
motorzeis efficiënt verdeelt en zorgt voor een optimale balans. De machine voelt aanzienlijk 
lichter terwijl de bediening eenvoudiger en minder inspannend wordt. Ergonomisch 
draagstel met breed rugdeel dat de belasting over een groter oppervlak verdeelt. De 
heupgordel heeft een schokabsorberend heupkussen.

BALANCE XT™ DRAAGSTEL Een draagstel met ergonomie van superklasse. De belasting 
wordt verdeeld over beide schouders, over de borst en de rug en de heupen. Hierdoor voelt 
de machine veel lichter aan en minder inspannend om mee te lopen. Een brede verstelbare 
rugplaat, die is geventileerd en een vorm heeft die bij een rug past, maken het draagstel 
geschikt voor verschillende lichaamsafmetingen. Brede, gevoerde heupgordel. De 
schokabsorberende heupgordel heeft een schuivende verbinding, waardoor uw lichaam 
minder beweegt.

BEDRIJF ACHTERUIT Achteruit lopende wals voor makkelijkere bediening en betere 
wendbaarheid.

BEKERHOUDER Een makkelijke bekerhouder voor verfrissingen tijdens het werk.

BESCHERMKAP Zorgt dat er zo min mogelijk vuil van de draaiende messen wegspat.

BIDIRECTIONELE ROTATIE De trimmerkop kan linksom of rechtsom draaien. Hiermee kunt  
u voorkomen dat er gras op de paden belandt. 

BIOCLIP® (MULCHEN) Het gras wordt in kleine stukjes gesneden die sneller composteren en 
als bemesting in de grasmat teruggaan. Het gazon wordt zo beter bestand tegen droogte. 
BioClip® is geschikt voor terreinen die vaak worden gemaaid.

BIOCLIP® PLUG Zet uw tuintractor om van geïntegreerde opvang naar BioClip®. De plug is 
verkrijgbaar voor alle CT-tractoren.

BIOCLIP®-SET / -KAP Maakt het mogelijk uw zijuitworp-tractor om te  bouwen naar BioClip®. Dit 
houdt in dat het gras in kleine stukjes wordt gesneden die sneller composteren en in de grasmat 
gaan als bemesting. Het gazon wordt zo beter bestand tegen droogte.

BIOCLIP® VANAF STOEL Schakel eenvoudig tussen opvangen en BioClip® (mulchen) door 
een op het dashboard te bedienen centrale instelling. U hoeft niet van de stoel af te komen. 

BLADE BRAKE CLUTCH – MESREM Hiermee kan het mes worden gestopt, terwijl de motor 
blijft draaien. Een perfecte eigenschap bij bijvoorbeeld het legen van de zak of het 
oversteken van een grindpad.

BRANDSTOFPOMP Brandstofpomp voor makkelijk starten door een vermindering van het 
aantal maal trekken aan het startkoord.

BUMPER Beschermt effectief het front van de tractor.

C

CARBURATEURVERWARMING Een verwarmde carburateur zorgt dat de motor makkelijker 
start en soepeler loopt onder koude omstandigheden.

CENTRALE MAAIHOOGTE-INSTELLING Snel en makkelijk aanpassen van de maaihoogte 
met één hendel, bereikbaar vanaf bestuurdersstoel. Kan ook tijdens maaien worden 
aangepast.

CHASSIS VAN COMPOSIETMATERIAAL Duurzaam en licht chassis, ontworpen voor de beste 
opvangprestaties.

CHEVRONBANDEN Grote wielen met zwaar profiel voor optimale grip.

CLEARCUT™ STALEN MAAIDEK Gelaste 10 gauge stalen constructie met extra gelaste 
versterkingsbanden voor maximale duurzaamheid.

CONTRAGEWICHT Meer gewicht op de wielen voor een betere balans.

COMBI-BESCHERMKAP U kunt voor de maaiapparatuur dezelfde beschermkap gebruiken als 
u een trimmerkop en een grasmes gebruikt. 

COMBIMAAIDEK Het Combi-maaidek biedt de veelzijdigheid van twee verschillende 
maaisystemen. Kies uit BioClip voor het bemesten van het gazon en achteruitworp voor 
efficiënt maaien op terreinen met langer en ruiger gras. 

COMMERCIEEL AANDRIJFSYSTEEM De commerciële transmissies van de Hydro-Gear’s 
ZT3400 series kunnen compleet onderhouden worden en bieden een hogere basissnelheid 
met flexibele prestaties.

CRUISE CONTROL Een comfortabele en efficiënte functie die ervoor zorgt dat de tractor 
dezelfde snelheid blijft aanhouden, ook al is het grasveld ongelijk of glooiend.

D

DEELBARE STAAL Een deelbare Staal voor makkelijk vervoer en opbergen.

DEFLECTOR TS tractoren hebben standaard een deflector voor zijuitworp. Tractoren met 
geïntegreerde opvang (CT) kunnen worden omgebouwd naar achteruitworp met het 
deflector-hulpstuk (TC 130 niet).

DEFLECTORVERLENGING Voor verbeterde omstandigheden voor de operator in uitzonderlijk 
lichte en droge sneeuw en voor meer comfort tijdens winderig weer.

DEX, DUST EXTINGUISHER SYSTEM Met ons stofverwijderingssysteem kunt u schoner 
zagen met minder waterverbruik.
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DIFFERENTIEELVERGRENDELING De differentieelvergrendeling betekent dat de machine 
met de beide wielen wordt aangedreven. Dit, samen met de zware profielen op de banden, 
zorgt voor extra goede grip.

DRAAGHANDGRE(E)P / EN Voor makkelijk optillen en vervoer.

DRAAIBARE ACHTERHANDGREEP De achterhandgreep is draaibaar voor het snoeien van de 
zijkanten en bovenkanten van heggen.

DRAAIBARE KNIPBALK Draaibare knipbalk voor meer veelzijdigheid en minder vermoeiend 
werken.

DRUKGESMEERDE MOTOR Een oliepomp zorgt ervoor dat alle vitale delen in de motor de 
juiste smering krijgen.

DUAL-TRACK BANDEN MET RUBBEREN RING Deze banden hebben zowel horizontaal als 
verticaal profiel. In combinatie met de oranje rubberen ring zorgt dit voor goede grip op gras 
én op bestrating. De rubberen ring garandeert bovendien een stille en soepele werking op 
harde ondergrond.

DUBBELE STUURSTANGEN Geeft een krappere draaicirkel en verbeterde wendbaarheid. 

DUBBELE TRANSPORTWIELEN U kunt de frees transporteren door hem achterwaarts te 
klappen op de transportwielen.

DUIMGASHENDEL Duimbediende choke voor efficiënte en nauwkeurige bediening. 
Vermindert belasting op de handspieren.

DURASTARTER™ Gepatenteerde stofdichte starter waarin de retourveer en het lager van de 
poelie geheel ingesloten liggen. Dit vermindert het risico op stilstand en vergroot de 
betrouwbaarheid en levensduur. 

E

EENVOUDIG WISSELEN VAN ZAAGBLAD Een ingebouwde snelsluiting op de spilas voor snel en 
makkelijk verwisselen van het zaagblad.

ELECTRONICA Drukknopstart, waarschuwingslampen voor parkeerrem, accu, koplampen, 
ROS en mesinschakeling.

ELEKTRISCHE INSCHAKELING VAN DE MAAIMES / SEN Makkelijke inschakeling van 
maaimes / sen trek gewoon aan de hendel op het bedieningspaneel.

ELEKTRISCHE START Steek de sleutel in het startslot en druk hem in zoals een knop. De 
grasmaaier start soepel en moeiteloos. De accu kan zonder gereedschap worden verwijderd 
en kan los worden opgeladen.

ELEKTRISCHE STARTER Sluit aan op een stopcontact en start de motor met een druk op de 
knop. Als de motor warm is, is deze makkelijk te starten met de starthendel.

ELGARD™ De geavanceerde elektronische overbelastingsbeveiliging die waarschuwt 
wanneer overbelasting dreigt door de draaisnelheid te variëren.

ERGONOMISCH STUURWIEL Ergonomisch en comfortabel stuurwiel.

ERGONOMISCHE HANDGREPEN Gedraaide greep voor een uitstekende grip, voorkomt 
onnodige belasting en zorgt voor optimaal comfort en ergonomische bedieningscontrole.

E-SERIES Een reeks kettingzagen met eigenschappen zoals een geveerde starter, voor 
makkelijk starten met minder moeite. Andere eigenschappen zijn een snelle en makkelijke 
kettingspanner en gereedschapsloze zaagblad- en kettingmontage.

EXTRA GEHARDE MAAIROL EN ONDERMES Voor uitstekende maaiprestaties en maximale 
duurzaamheid.

G

GEBORGDE ZAAGBLADMOEREN De zaagbladmoeren zijn aan het koppelingsdeksel 
bevestigd. De borgfunctie voorkomt dat de zaagbladmoeren loskomen. 

GECOMBINEERDE CHOKE / STOPHENDEL De gecombineerde choke / stophendel zorgt voor 
makkelijker starten en minder risico op verzuipen van de motor.

GEGOTEN VOORAS Zware gegoten vooras zorgt voor superieure balans en stabiliteit, ook 
met een opvangbak.

GEÏNTEGREERD OOG VOOR EEN TOUW Een stevig punt om een werklijn aan te bevestigen, 
zodat u de kettingzaag makkelijk een boom in hijst.

GEREEDSCHAPSLOZE KETTINGSPANNER Snel en makkelijk spannen van de ketting en 
aanbrengen van het zaagblad en de ketting zonder gereedschap.

GEWASBESCHERMING Beschermt planten buiten het werkgebied.

GPS COMMUNICATIE-UNIT GPS-diefstaltracker. SMS-waarschuwing. Het wijzigen van 
instellingen kan op afstand worden gedaan, net als het weergeven van de huidige 
bedrijfsstatus.

GPS-NAVIGATIE Een geïntegreerd GPS-systeem creëert een kaart van de tuin, inclusief de 
plaats van begrenzings- en begeleidingskabels.

H

HANDGREEPVERWARMING Efficiënte verwarmingselementen in voor- en achtergrepen 
maakt de bediening in koude klimaten en klamme omstandigheden beter beheersbaar.

HEAVY DUTY BLOKKEN Voor een verbeterde lagercapaciteit en langere levensduur.

HEAVY DUTY ZUIGER De robuuste zuiger zorgt voor eersteklas resultaten, zowel met 
bevroren als met uitzonderlijk natte sneeuw.

HEAVY DUTY ZUIGERHUIS Het robuuste en duurzame zuigerhuis zorgt voor stabiele 
bediening, efficiënt sneeuwruimen en een lange levensduur.

HENDELBEDIENDE DEFLECTOR Bedien de verticale werprichting met een hendel op het 
paneel.

HENDELBEDIENDE UITWORP Het is makkelijk de richting van de uitworp te veranderen met 
een hendel op het paneel.

HOGE ACCUCAPACITEIT De accu met hoge capaciteit geeft een resultaatniveau dat 
vergelijkbaar is met een machine op benzine.

HOGE ASYMMETRISCHE TOREN Hoge asymmetrische toren geeft grotere bewegingsvrijheid 
bij het werken op hellingen.

HOGESNELHEIDS-ROTOR Levert een extra lange uitworpafstand van de sneeuw op.

HYDRAULISCHE GEREEDSCHAPSLIFT Regelt eenvoudig en met grote precisie aan voorzijde 
gemonteerd gereedschap. Bediend door een makkelijk bereikbare joystick op het 
bedieningspaneel naast de bestuurdersstoel.

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE Optimaliseert de snelheid en geeft uitstekend rijcomfort. 
Snelheid en richting worden geregeld door aparte pedalen voor vooruit en achteruit.

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE, SNEL Hogesnelheids transmissie voor superieure 
transportsnelheden en soepele, variabele versnellingen voor- en achteruit met behulp van 
pedalen.

I

INDICATIELAMP ACCU Geeft aan wanneer de accu leeg dreigt te raken en het tijd is voor 
opladen.

INDICATOR VOLLE OPVANGBAK Een signaal geeft aan wanneer het tijd is om de opvangbak 
te legen.

INKLAPBARE HANDGREEP Voldoet aan de noodzaak van makkelijk opbergen en vervoeren.

INSTART™ De gazonmaaier start door middel van elektrostart in combinatie met de 
veiligheidhendel. De motor stopt door de hendel los te laten.

INSTELBAAR STUURWIEL Een telescopische stuurkolom waardoor de hoogte van het 
stuurwiel instelbaar is, geeft een betere ergonomie en meer comfort.

INSTELBARE AFSTANDBLOKKEN Maken het mogelijk om de ruimte tussen de zuigkap en de 
grond aan te passen om de grond / oppervlak te beschermen.

INSTELBARE MESDIEPTE Voor makkelijke instelling van de freesdiepte.

INSTELBARE OLIEPOMP Een instelbare oliepomp zorgt voor de juiste smering van het 
zaagblad en de ketting bij iedere job.

INSTELBARE STUURBOOM Met de vleugelmoer stelt u stuurbomen zowel horizontaal als 
verticaal af voor een optimale werkhouding. 

INSTELBARE, VERSCHUIFBARE ZITTING Instelbaar als u zit, de zitting gaat naar voren en 
beneden of naar achteren en boven.

INTUÏTIEF TOETSENBORD Onze accu-producten zijn zeer gemakkelijk te bedienen. U vindt 
alle informatie die u nodig hebt op een plaats.

INVOERSCHROEF MET KOGELLAGERS Voor betere duurzaamheid.

K

KATALYSATOR Vermindert koolwaterstof en kooldioxide tot 50 % respectievelijk 25 %.

KETTINGSPANNER AAN DE ZIJKANT Een aan de zijkant gemonteerde kettingspanner maakt 
het instellen van de kettingspanning snel en makkelijk.

KLIKSLUITING CILINDERDEKSEL Spaart tijd bij het vervangen en schoonmaken van de 
bougies.

KNIPBALK MET AFSTANDSBEDIENING De afstandsbediening maakt het makkelijk om de 
hoek van de knipbalk tijdens het werk bij te stellen.

KOPLAMPEN Maken de producten beter zichtbaar en u kunt werken wanneer het donker is.

L

LED KOPLAMPEN Leveren een 50 % groter verlicht vlak op vergeleken met traditionele 
gloeilampen. 

LOW VIB®+ Low Vib®+ is een verder ontwikkeld en meer geavanceerd Low Vib-systeem voor 
trillingsniveaus onder 2,5 m / s².

LOW VIB® Effectieve antitrilling-dempers absorberen trillingen en sparen zo de armen en 
handen van de gebruiker.
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M

MAAIDEK UIT ÉÉN STUK Het maaidek komt als één stuk uit de perslijn. Dat betekent dat er 
geen gelaste delen zijn. Dit geeft de machine een zeer hoge torsiestijfheid, tolerantie en 
duurzaamheid en stevigheid in het gebruik.

MAAIHOOGTEINDICATOR Door het goed geplaatste indicatievenster is het eenvoudig de 
maaihoogteinstelling te controleren. 

MAAIHOOGTEINSTELLING OP BUMPER Betere ergonomie door makkelijk bereikbare 
instelling van de maaihoogte. De geveerde maaidekken maken het instellen makkelijker.

MAKKELIJK INSTELBARE ZAAGBLADBESCHERMING De zaagbladbescherming kan tijdens 
bedrijf snel en makkelijk worden aangepast.

MAKKELIJK VERSTELBARE MAAIHOOGTE Een evenwichtige éénhandsgreep op onze 
gazonmaaiers om de maaihoogte makkelijk en handig in te stellen.

MAKKELIJK VERSTELBAAR STUUR Het stuur stelt u snel en makkelijk in op twee 
verschillende hoogtes.

MES VOOR SNEEUWWALLEN Verbetert de prestatie in diepe opgestoven sneeuw.

MOTOR ACHTER BESTUURDER Dankzij de achterop gemonteerde motor heeft de bestuurder 
een beter overzicht op het maaien en minder last van lawaai en emissie.

MY AUTOMOWER® Een iPhone app, die het u mogelijk maakt om de robotmaaier met uw 
mobiele telefoon te besturen.

N

NEERWAARTS GERICHTE VENTILATIEOPENINGEN De neerwaarts gerichte ventilatie-
openingen van de opvangbak leiden geluid en stof van de gebruiker af, waardoor de 
werkomgeving comfortabeler wordt.

NON-FRICTION STILLE GRASMAAIER Omdat er geen frictie is tussen de maairol en het 
ondermes worden weerstand en geluid minimaal, en de gazonmaaier is makkelijk te duwen.

O

OLIEKOELER Een warmtewisselaar voor het koelen van het hydraulische systeem.  
Het koelsysteem kan de olietemperatuur tussen veilige grenzen houden.

OP HET STUUR GEMONTEERDE VERSNELLINGSHENDEL Ergonomische handgreep met 
makkelijk te bereiken hendels.

OPTIONEEL MAAIDEK Om een perfect resultaat te waarborgen hebben de meeste van onze 
Riders verschillende maaidekken als optie.

OPVANGBAKKEN Onze grote en effectieve opvangbakken voor tractoren zijn perfect voor 
het verzamelen van bladeren én gras. De geïntegreerde opvangbakken zijn makkelijk te 
legen vanaf de bestuurdersstoel. De makkelijk te hanteren opvangbak op onze gazonmaaiers 
is stevig, compact en zit hoog in verhouding tot de maaier, waardoor hij gemakkelijk te 
verwijderen en te vervangen is. Ergonomisch ontworpen met een brede opening en een 
supporthandgreep.

OPVANGEN Het opvangen van het gras geeft een net maairesultaat. Er is minder kans op het 
verspreiden van onkruid en het verzamelde gras kan makkelijk in een compostbak worden 
geleegd. U kunt ook bladeren en kleine twijgjes verzamelen.

P

PENDELENDE ACHTERAS De achteras pendelt om zo de aandrijfwielen maximale grip te 
geven en om soepeler te rijden, ook op ongelijke ondergrond.

PENDELENDE VOORAS Geeft een goede balans en uitstekend rijcomfort.

PNEUMATISCHE AANDRIJVING Voor maximaal gemak en manoeuvreerbaarheid. 

POEDER-GECOAT MAAIDEK Poedergecoat dek voor betere duurzaamheid en corrossie-
bestendigheid.

POLY-V-AANDRIJFRIEM Voor een betere transmissie, minder vaak opspannen en een 
langere levensduur.

PREMIUM STUURKABELS Duurzame kabels voor een lange levensduur, beter bestand 
tegen koud weer.

PREMIUMSTOEL Een comfortabele Premium stoel met hoge rugleuning en armleuningen.  
De zitting voert water af en kan worden gekanteld tegen de regen.

R

RAPIDREPLACE™ MAAIMESSYSTEEM U kunt de maaimessen zonder enig gereedschap 
makkelijk weghalen en vervangen. Dit betekent veilige en snelle service van de messen – en 
met scherpere messen krijgt u een gezonder gazon.

READYSTART Met het ReadyStart systeem hoeft u niet langer brandstof met de hand te 
pompen of te choken. Het reduceert bovendien de weerstand in het startkoord met 30 %, 
waardoor de maaier zeer gemakkelijk te starten is.

REVBOOST™ Snelle acceleratie en hogere kettingsnelheid voor de beste snoeiresultaten.

ROESTVRIJ STALEN BUMPER De duurzame roestvrij stalen bumper beschermt de voorkant 
van de machine.

RUPSBANDEN Efficiënt werken op gladde ondergrond, diepe sneeuw en hellingen vraagt om 
de best mogelijke tractie. Wij raden sneeuwblazers met rupsbanden voorzien van klampen 
met goede grip en veel grondcontact aan voor de wat moeilijkere omstandigheden. 

S

SAVE™ Maximaliseert de bedrijfstijd van onze producten op accu.

SCHOONMAAKSTOK Bij een verstopte uitworp, makkelijk schoonmaken met de 
schoonmaakstok.

SEPARAAT OLIEFILTER Een apart oliefilter is makkelijk te vervangen en zorgt ervoor dat de 
olie in de motor schoon is.

SERVICEPUNTEN De kantelende kap en makkelijk bereikbare servicepunten maken de 
onderhouds- en servicebeurten eenvoudig.

SERVICESTAND Zonder gereedschap kunt u het maaidek snel in onderhoudspositie klappen, 
zodat u het kunt schoonmaken en service kunt uitvoeren.

SET VOOR ELEKTRISCH LEGEN OPVANGBAK Voor extra makkelijk en moeiteloos legen van 
de opvangbak. Druk op de elektrische schakelaar en de opvangbak gaat automatisch open.

SMART START DECOMPRESSIEKLEP De motor en starter zijn ontwikkeld om de motor snel 
en met weinig inspanning te kunnen starten.

SMART START GEVEERDE START Door aan het startkoord te trekken  vermindert een 
speciale veer de weerstand in het startkoord tot 40 %.

SMART START® De motor en starter zijn ontwikkeld om de motor snel en met weinig 
inspanning te kunnen starten. De weerstand in het startkoord is tot 40 % verminderd.

SMARTCARB™ Onze carburateurs met ingebouwde automatische filtercompensatie houden 
de brandstof / lucht-verhouding constant zodat de motor maximum vermogen blijft leveren, 
zelfs wanneer de filters verstopt beginnen te raken.

SMARTSWITCH™ Biedt het gemak en de zekerheid van sleutelloze werking, direct zicht  
op de werking door waarschuwingslampjes voor parkeerrem, accustatus, koplampen, ROS 
en mesinschakeling. Eenvoudig starten en stoppen met één druk op de knop.

SMS-BERICHTEN Als iets onverwachts de werking verstoort, maakt deze functie het mogelijk 
dat de robotmaaier een sms-bericht verzendt naar een voorgeprogrammeerde mobiele 
telefoon. 

SNELLE TRANSMISSIE Voor extra efficiënt maaien en snelle transportsnelheid.

SNELSLUITING OP LUCHTFILTER Maakt het gemakkelijk het luchtfilter zonder gereedschap 
los te maken bij schoonmaken of vervangen. Geen gereedschap nodig.

SNELSLUITING OP LUCHTFILTERDEKSEL Zorgt dat luchtfilter en bougie makkelijk te bereiken 
zijn voor het reinigen en / of verwisselen. Een groot voordeel, vooral wanneer de zaag 
dagelijks lang achter elkaar wordt gebruikt.

SOFT-GRIP HANDGREEP Vermindert trillingen, vermindert belasting en brengt meer comfort 
voor de gebruiker.

SO FTSTART™ Elektronische SoftStart™ zorgt voor starten met normale, trage zekeringen.

STAND ALONE STARTER De stand alone starter maakt het gemakkelijker om het startkoord 
te vervangen indien nodig. Eenvoudige service en onderhoud. 

STARTEN ZONDER CHOKEN Eenvoudig aan het werk met een automatische choke. Draai de 
sleutel om en rij weg.

STARTHERINNERING Een plaatje op de bovenkap geeft aan wat de juiste volgorde is voor 
makkelijk starten.

STEP-THROUGH Verzekert u van comfortabel en makkelijk in- en uitstappen.

STILLE MOTOR De stille werking zorgt voor comfortabele werkomstandigheden en weinig 
storing voor anderen.

STOFZUIGUNIT Een unieke stofzuigunit die voor onverslaanbare stofopvang zorgt. 

STOOTBESCHERMING ACHTER De stootbescherming achter beschermt de motor van de 
stoksnoeizaag tegen slijtage en beschadiging. 

STUURBEKRACHTIGING Het sturen kost minder moeite door hydraulische druk die helpt de 
wielen te draaien, het manoeuvreren wordt makkelijker, en de bediening wordt gecontroleerder 
en makkelijker.

STUURHOOGTEINSTELLING Instelbare stuurhoogte voor verbeterde ergonomie.

T

TAP-N-GO Tap-n-Go functie voor snelle draadtoevoer. Sla de trimmer kop tegen de grond om 
nieuw draad aan te voeren.

TEGENGESTELD DRAAIENDE MESSEN De messen draaien tegen de klok in, zo wordt de 
aarde zeer goed losgemaakt. In staat om zware grond diep te frezen.

THERMOSTAATGEREGELDE VERWARMING IN DE HANDGREPEN Thermostaatgeregelde 
verwarming in de handvaten voor het werken onder koude en natte omstandigheden.
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TOOLFRAME Makkelijk om te wisselen tussen maaidekken en aan de voorzijde gemonteerde 
accessoires, zoals een bezem, klepelmaaier, sneeuwschuif en sneeuwblazer. Het wisselen 
van snaren of riemen is niet nodig. 

TOUCH-KNOPPEN Comfortabele bediening met makkelijk te bereiken touchknoppen voor 
start, stop en achteruit.

TRANSMISSIE MET DRIE KOGELLAGERS Voorzien van een krachtige wormwieltransmissie 
met drievoudige kogellagers voor grotere duurzaamheid.

TRANSPARANTE BRANDSTOFTANK Grote, transparante brandstoftanks maken het 
eenvoudig het brandstofpeil te controleren.

TRANSPORTSTAND KNIPBALK De knipbalk kan tegen de buis worden teruggevouwen in 
transportstand voor makkelijk vervoer en opbergen.

TRANSPORTWIEL / ENVereenvoudigen vervoer. Makkelijk op te tillen tijdens het werken.

TREKROTATIE Vermindert kans op beknelling en terugslag.

TREKSTANG Makkelijk instelbare trekstang voor verschillende werkomstandigheden.

TRILLINGSGEDEMPTE CARBURATEUR Door de trillingsdemping van de carburateur loopt de 
motor soepeler en hoeft hij minder vaak te worden afgesteld.

TRIOBRAKE™ Een unieke voorziening, die de kettingrem activeert; automatisch door de 
traagheid van het ontkoppelmechanisme of mechanisch met uw linker- of rechterhand. Dit 
helpt om uw werk veiliger, makkelijker en efficiënter uit te voeren op een meer ergonomische 
wijze met minder belasting van uw lichaam.

TURBO SPEED Activeer de turbo bij zwaardere omstandigheden, voor 15 % extra 
rotatievermogen.

TURN KEY START Start de motor zonder choke, ongeacht de weersomstandigheden – 
gewoon de sleutel omdraaien.

TWEETRAPSSYSTEEM Een schroef voert efficiënt sneeuw de machine in. Dat vervolgens 
door een waaier met grote snelheid wordt uitgeblazen.

TWEEZIJDIG DRAAIENDE PENNEN De pennen draaien hetzij naar voren hetzij naar achteren. 
Gebruik de vooruit voor het frezen van de bovenlaag en de achteruit voor het dieper frezen. 

U

U-CUT™ Een nieuwe stuurtechnologie die het mogelijk maakt om dichter rond een obstakel 
te draaien.

UITNEEMBARE ACCU De accu heeft een draaghendel en is makkelijk te verwijderen en op 
te laden. De accu kan ook worden geladen terwijl hij nog in de machine zit.

ULTRASONISCHE SENSOR Geïntegreerde sensoren met ultrasonische technologie helpen 
de maaier de snelheid aan te passen aan de omgeving en voorkomen harde botstingen. 

URENTELLER Hiermee houdt u controle over service- en onderhoudsintervallen.

UITWORPROTATOR MET AFSTANDSBEDIENING Eenvoudig en intuïtief wijzigen van de 
uitworprichting met een makkelijk geplaatste rotator.

V

VARIABELE SNELHEID Zorgt dat de snelheid aangepast kan worden aan de behoeften en de 
conditie van het gazon waarop wordt gewerkt.

VEILIGHEIDSSCHAKELAAR De tractoren zijn uitgerust met een veiligheidsschakelaar  
onder de stoel. Als de bestuurder van de zitting opstaat, gaan de motor en het maaidek 
automatisch uit.

VERBORGEN KABELS De kabels zitten in de buizen van het stuur, waardoor het risico dat ze in 
hagen verstrikt raken of beschadigd raken als het stuur wordt opgeklapt helemaal verdwijnt.

VERSTERKT MAAIDEK De stalen buis aan de rand van het maaidek zorgt voor meer 
duurzaamheid. 

VERZINKT STALEN MAAIDEK Het maaidek is verzinkt middels een galvaniseerproces, 
waardoor het zeer duurzaam is. Het is ook poedergecoat voor een betere roestbestendigheid 
en een langere levensduur.

VIER EVEN GROTE WIELEN Grote wielen voor- en achter zorgen voor optimaal rijcomfort, 
goede bereikbaarheid en minder risico op beschadiging van gevoelig terrein. 

VOETBEDIENDE CVT TRANSMISSIE Snelheid en richting worden met pedalen geregeld, 
waardoor u beide handen vrij heeft voor het stuur, voor een optimale rijcontrole.

VOETBEDIENDE HYDROSTAAT Makkelijke regeling van snelheid en richting met de 
voetbediende hydrostatische transmissie. Aparte pedalen voor vooruit en achteruit.

VOETBEDIENDE MAAIDEKLIFT Een ergonomisch ontworpen dekliftsysteem waarmee de 
maaihoogte in stappen van 6 mm exact kan worden ingesteld. Standaard geleverd met een 
voetbediend pedaal. Makkelijke en snelle instelling vanaf de bestuurdersstoel.

VOORWIELEN MET KOGELLAGERS Zware kogellagers zorgen voor lange en probleemloze 
onderhoudsintervallen op de commerciële modellen.

VRACHTHOUDER De handige drager en bak op de motorkap kunnen worden gebruikt voor 
extra apparatuur.

W

WEERTIMER Past de werktijd aan aan het groeitempo van het gazon. Dit betekent dat de 
robotmaaier zijn maaitijd zal maximaliseren of minimaliseren afhankelijk van het weer.

WIELEN MET DUBBELE KOGELLAGERS Zorgen ervoor dat de maaier gemakkelijk rijdt zonder 
dat de wielen loskomen, zelfs na vele jaren gebruik.

X

XP® Premium professionele kettingzagen – vol innovatief design en technologie voor een 
indrukwekkende productiviteit. 

X-TORQ® Onze gepatenteerde, wereldleidende, 2-takt X-Torq-technologie geeft u meer 
vermogen wanneer u dat nodig heeft. De motortechnologie X-Torq zorgt voor een hoog 
koppel en verlaagt het brandstofverbruik tot wel 20 % en de uitlaatemissie met maximaal 75 %.

X-TRA EFFICIENCY De Rider X modellen hebben een auto-motorkap met geluidsabsorberend 
materiaal voor een betere geluidskwaliteit. Deze laag-geluidstechnologie maakt het 
mogelijk het motorvermogen te verhogen en daardoor ook de mes- en basissnelheid, 
waardoor de X-modellen extra efficiënt zijn. 

X-TRAC, BANDEN MET ZWAAR PROFIEL Voor extra goede grip.

Z

ZAAGLENGTE ZAAGBLAD De zaaglengte verschilt van de totale lengte. Het is de afstand van 
de voorkant van de zaag tot de punt van de verste zaagtand, afgerond naar de 
dichtstbijzijnde inch.

ZERO-TURN STUURSYSTEEM Individuele, hydraulische wielaandrijving maakt zeer 
nauwkeurig manoeuvreren mogelijk en zorgt dat de maaier rond zijn eigen as kan draaien, 
zonder draaicirkel.

ZICHTBAAR BRANDSTOFPEIL Maakt het makkelijker om te zien wanneer bijgetankt moet 
worden.

ZIJBESCHERMINGSBUMPER Aanvullende bescherming tijdens het maaien langs een muur 
of andere obstakels.

OVERIG

12 V UITGANG Maakt het mogelijk extra elektrische apparatuur aan te  sluiten, uw mobiele 
telefoon op te laden enz.

NOTE Husqvarna is voortdurend bezig met productont wikkeling en behoudt zich het recht voor zonder mededeling vooraf constructie, specificatie en uitrusting te wijzigen. Alle producten met bewegende onderdelen kunnen gevaarlijk zijn 
wanneer ze verkeerd worden gebruikt. Lees de gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig door. Lokale verschillen in uitrusting en prestaties kunnen voorkomen. Vraag uw dealer naar de beschikbare uitrusting en prestaties op uw markt. Met betrekking 
tot het ontwerp en gebruik van reflecterende kleding, verzoeken wij u de wettelijke eisen in uw land zorgvuldig te controleren.  Alle technische gegevens waren actueel ten tijde van het ter perse gaan. Ze kunnen echter veranderen vanwege 
productontwikkeling. Drukfouten voorbehouden.
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