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U wilt dat uw bedrijf floreert – en u kunt erop vertrouwen dat Husqvarna en onze erkende dealers u 
daarbij ondersteunen. Meer dan 325 jaar passie voor innovatie, ontwikkeling en precisie hebben 
Husqvarna gemaakt tot wat we nu zijn: een vooraanstaande leverancier met een breed assortiment 
professionele machines, diensten en oplossingen, die graag meer wil zijn dan gewoon maar een 
leverancier voor uw bedrijf. Wij willen uw partner zijn en alles doen wat in onze macht ligt om u te  
helpen uw doelen te bereiken.
 Husqvarna heeft veel ervaring op het gebied van samenwerken met groenvoorzienings- en 
hoveniersprofessionals en kent de successen en uitdagingen die u tegenkomt. Dus wij weten dat de 
sleutel tot productiviteit de efficiëntie van de machinegebruiker is. En daarom zijn alle Husqvarna 
professionele producten doelbewust ontworpen rond de gebruiker – door professionals, voor 
professionals.
 Naast ons brede assortiment professionele machines, gereedschap en persoonlijke beschermings-
middelen ondersteunen we u ook met een aantal professionele services voor de uitdagingen die u in 
uw dagelijkse werk tegenkomt. Terwijl onze technische service uw machines in topvorm houden, kun-
nen we uw bedrijf ook helpen met de belangrijkste strategieën om uw productiviteit te maximaliseren. 
We leren u bijvoorbeeld op welke waarschuwingssignalen u moet letten. 
 Met de introductie van Husqvarna Fleet Services hebben we onze lange traditie op het gebied van 
innovatie het digitale tijdperk binnengeloodst. U verbindt uw Husqvarna machines met het Internet der 
dingen en nieuwe prestatieniveaus komen binnen het bereik van uw bedrijf. De toekomst is nog nooit 
zo spannend geweest!

Lees meer over onze professionele services op husqvarna.be
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PROFESSIONELE SERVICES

VERGROOT DE CAPACITEITSBENUTTING
Voor een typisch groenvoorzienings- en hoveniersbedrijf is het team het 
meest waardevolle productiehulpmiddel. Hoe meer opdrachten ze elke 
dag kunnen doen, hoe beter het is. Daarom moet het team zo veel moge-
lijk tijd werkend op locatie doorbrengen, terwijl transport, voorbereiding, 
wachten en allerlei redenen voor stilstand tot een minimum beperkt  
moeten worden. 
 We weten uit ervaring dat niet-productieve arbeidstijd voor een 
gemiddeld groenvoorzieningsteam tot meerdere uren per dag kan oplopen. 

Let op de volgende indicatoren:

 Te veel inhaaldagen

 Problemen om het werk op tijd af te krijgen

 Te veel opstart- of wachttijd op de klussen

 Klant klaagt over vertragingen of resultaten

Wanneer u groenvoorzieningsspecialist of hovenier bent, werkt u heerlijk buiten, maar het 
is ook fysiek veeleisend werk, vol uitdagingen en deadlines. Kapotte machines, ongeplande 
transporten, verkeersopstoppingen, weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken 
kunnen u ophouden, uw werkelijke werkuren verminderen en mogelijk uw schema in de war 
gooien. Gelukkig bestaan er manieren om de negatieve effecten van zulke omstandigheden 
te minimaliseren.
 Wanneer u een groenvoorzienings- of hoveniersbedrijf heeft, moet u ook kritieke factoren 
zoals capaciteitsbenutting, machinebeschikbaarheid, samenstelling machinepark, machine-
gebruik, trillingsblootstelling en andere gezondheids- en veiligheidskwesties kunnen contro-
leren. Bij Husqvarna staan wij klaar om u te ondersteunen met onze ervaring en expertise.
 Hieronder vindt u een aantal veel voorkomende uitdagingen die we hebben waargeno-
men. Kijk ze eens door en neem contact met ons op voor een uitvoerig gesprek. En zorg dat 
u ook de Husqvarna Fleet Services op de volgende pagina’s bekijkt. U vindt er een aantal 
zeer slimme oplossingen voor veel van deze uitdagingen.

OPSTART TIJD

TRANSPORT TIJD

WERKTIJD 

WACHT-/STILSTANDTIJD

OVERIGE TIJD 

OPDRACHT 
A

OPDRACHT 
B

OPDRACHT 
C

VOORBEELD WERKDAG

Voor dit bedrijf bedraagt de niet-productieve tijd van de ploeg 40% van de werkdag.

Zie voor meer informatie Husqvarna Fleet Services: Dashboard Productiviteit machinepark.

WIJ HELPEN U UW WERK  
TE OPTIMALISEREN
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PROFESSIONELE SERVICES

OPTIMALISEREN VAN HET MACHINEPARK
Om het volledige potentieel van uw bedrijf te benutten, moet u de beschikking 
hebben over de beste type machines voor uw huidige contracten, in het optimale 
aantal voor uw team. Wanneer u een machinepark heeft met te weinig, te veel, te 
kleine of te grote machines leidt dit tot onnodige kosten. Let op de volgende 
indicatoren:

 Veel machines op voorraad

 Machines niet in gebruik in het hoogseizoen

 Gebruikers vermoeid tijdens werkdag

 Team-/fleetmanager mist overzicht over machinepark en de inzet ervan

MACHINEGEBRUIK VERBETEREN
Het gebruiken van de juiste machine voor het werk, met de juiste snij-
uitrusting, de juiste werkmethode en de juiste manier van bedienen 
verbetert niet alleen de productiviteit, het minimaliseert ook het risico op 
machineschade en arbeidsgerelateerde ongevallen. Daarom betaalt een 
training in efficiënte, veilige, ergonomische werkmethoden voor uw team 
zich snel terug. Let op de volgende indicatoren:

 Machineschade door verkeerd gebruik

 Gebruikers met letsel door arbeidsgerelateerde ongevallen 

 Gebruikers vermoeid tijdens werkdag

GEEF PRIORITEIT AAN LANGE TERMIJN  
GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Prioriteit geven aan langetermijn arbo-omstandigheden is een goede 
aanpak om voor uw medewerkers te zorgen. De blootstelling aan trillingen 
bijhouden is bijvoorbeeld een voorwaarde om te voorkomen dat er letsel 
door trillingen optreedt. Zonder een proactieve benadering inclusief 
volledige documentatie over de blootstelling aan trillingen, loopt u de 
volgende risico’s:

 Gebruikers hebben te kampen met letsel door trillingen 

 Een gevoel van veel “gedoe”

 Werkplaatsmanager heeft geen overzicht over service planning

 Machineschade door verkeerd gebruik

MAXIMALISEER DE MACHINEBESCHIKBAARHEID
Uw team kan niet zonder apparatuur werken. Daarom is het van het uiterste 
belang dat de machines die ze voor het werk nodig hebben in goede staat 
verkeren. De machines moeten dag in dag uit kunnen presteren, zonder stilstand. 
Gepland, preventief onderhoud is, samen met een optimale machinebediening,  
de beste manier om de machinesbeschikbaarheid te maximaliseren en de 
stilstandtijd voor het team te minimaliseren. Let op de volgende indicatoren:

 Veelvuldige herstelreparaties

 Te veel inhaaldagen

 Een hoog aandeel reserve/vervangende machines

Zie voor meer informatie Husqvarna Fleet Services: Interactieve serviceherinnering.

Zie voor meer informatie Husqvarna Fleet Services: Dashboard 
trillingsrapporten.

Zie voor meer informatie Husqvarna Fleet Services: Dashboard 
machinehantering.

Zie voor meer informatie Husqvarna Fleet Services: Dashboard Benutting machinepark.
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PROFESSIONELE SERVICES

HUSQVARNA FLEET SERVICES 

VAN GISWERK NAAR 
VOLLEDIGE CONTROLE 

SLIMMERE MANIEREN OM TE WERKEN

Waar u ook kijkt, arriveren er nieuwe connected producten om uw leven 
een beetje beter en gemakkelijker te maken. Nu al onze professionele 
producten met sensoren kunnen worden uitgerust, brengen we dezelfde 
voordelen naar de hovenierssector. U kunt uw manier van werken en uw 
bedrijfsvoering verbeteren wanneer elke machine niet alleen exact weet 
hoe hij is gebruikt en wanneer er onderhoud nodig is, maar ook hoe uw 
werkdag is geweest. U kunt zich baseren op werkelijke feiten in plaats  
van maar te raden.

INDIVIDUELE TIPS VOOR VERBETERING
In de Fleet Services app krijgt u tips voor het efficiënt hanteren van de  
machines op een manier die de slijtage en het brandstofverbruik minimali-
seert. U krijgt ook relevante, individuele feedback, gebaseerd op uw  
gebruik van de machines.

ALLES WAT U MOET WETEN OVER HET WERK
Waar ligt de locatie exact? Wat moeten we er gaan doen? Wie heeft de 
sleutel van het hek? Heeft iemand het telefoonnummer van de klant? Maak 
je geen zorgen. Met Husqvarna Fleet Services, krijg je alle informatie over  
de opdracht in de app.

NIEUWE OPDRACHTEN GEVONDEN?
De app kent ook een functie waarmee u nieuwe zakelijke mogelijkheden 
naar kantoor kunt sturen. Stel u hebt een nieuw stuk terrein gezien waarbij de 
klant wel wat hulp kan gebruiken. Maak gewoon een foto met de app, kies bij 
welke klant en opdracht hij hoort en de foto verschijnt automatisch op uw 
Husqvarna Fleet Service website. 

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR HET JUISTE WERK
U kunt zien wanneer een gereedschap te zwak of te sterk is voor zijn taken 
door de machinestatistieken op de website te bekijken. Hiermee krijgt u 
waardevolle tips om de samenstelling van uw machinepark te verbeteren. 
Zodat uw teams altijd de beschikking hebben over de uitrusting die perfect 
geschikt is voor het werk.
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PROFESSIONELE SERVICES

ALTIJD KLAAR OM TE WERKEN

EEN MINDER BELASTENDE WERKDAG

ZORG DAT UW MACHINES 
LANGER MEEGAAN
Met Husqvarna Fleet Services helpen de 
machinehanteringsrapporten u om elke 
machine optimaal te gebruiken. Dit redu-
ceert het risico op ongevallen enorm en 
zorgt dat elke machine zo veel mogelijk 
seizoenen meegaat.

HOUD UW 
TRILLINGNIVEAUS 
ONDER CONTROLE
De Fleet Services app kan u 
dagelijks voorzien van trillings-
rapporten, zodat u zeker weet 
dat u binnen de grenzen blijft. 
Ondertussen krijgt uw baas 
een uitgebreid overzicht op de 
website, waardoor het gemak-
kelijker wordt om een gezonde 
werkomgeving te plannen voor 
het hele team.

BEKIJK UW BEDRIJF VANUIT  
EEN NIEUW PERSPECTIEF
Gebruik ons online tool voor een individuele analyse van de 
manier waarop uw bedrijf kan profiteren van Husqvarna Fleet 
Services. Via de website kunt u ook contact met ons opnemen 
voor meer informatie of een live demonstratie van het 
systeem. www.husqvarna.be

KIJK TERUG OP  
GEDANE ARBEID
Wilt u graag weten hoe en hoeveel u de 
afgelopen tijd hebt gewerkt? Kijk gewoon 
in uw werkdaglog in de app. De sensoren 
leggen elke keer dat u een specifieke 
machine gebruikt vast, zo krijgt u een 
goed overzicht van uw werkdag. U kunt 
ook oudere gegevens inkijken op zoek 
naar trends.

TIJD VOOR EEN  
ANDERE TAAK?
Afwisseling op het werk is belangrijk 
om gezond te blijven en het risico 
op RSI-klachten te verminderen. 
Husqvarna Fleet Services voorziet 
iedereen van harde feiten over 
hoeveel zij gebruik maken van elk 
type machine – zo wordt het 
gemakkelijker om een meer 
gevarieerde werkdag te plannen.

EEN PERFECT OVERZICHT  
VAN AL UW MACHINES
Met Husqvarna Fleet Services zijn al uw machines 
digitaal op één plaats geregistreerd. Door in het 
systeem te loggen, ziet u alle types en modellen, 
hoe veel ze de afgelopen tijd zijn gebruikt en 
wanneer ze de laatste keer zijn onderhouden.

ONDERHOUD OP TIJD;  
VOORKOM DURE STILSTAND
De meeste stilstand kan worden voorkomen door 
uw apparatuur op tijd een onderhoudsbeurt te 
geven. Husqvarna Fleet Services waarschuwt u 
ruim op tijd wanneer een machine onderhoud 
moet krijgen. U kunt dus altijd een service-
afspraak maken die in uw schema past zonder 
uw werkplanning in de war te gooien.
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PROFESSIONELE SERVICES

PROFESSIONELE STEUN VOOR 
PROFESSIONELE GEBRUIKERS

   ZORGVULDIG GESELECTEERDE 
DEALERS VOOR EEN STERKE 
ZAKELIJKE SAMENWERKING 

Husqvarna heeft een wereldwijd dealernetwerk.  
Uw lokale Husqvarna dealer staat klaar om u te  
assisteren met commerciële gazon- en tuinproducten 
voor uw specifieke toepassingen, werkplekken en 
-milieu. En als u uw lokale Husqvarna dealer nog niet 
hebt gevonden, kunt u gewoon de dealerlocator op 
husqvarna.be gebruiken.

 BLIJF 100% HUSQVARNA 
We raden aan om bij elke onderhoudsbeurt originele Husqvarna 
reserveonderdelen te gebruiken. Deze onderdelen zijn identiek aan de 
onderdelen die in de fabriek in uw machine werden gezet. Het juiste 
onderhoud en het gebruik van de juiste onderdelen betekenen dat uw 
uitrusting veilig, betrouwbaar en op de lange termijn zuinig werkt. Met ons 
geautomatiseerde onderdelensysteem kan uw dealer u snel vertellen 
wanneer de door u benodigde onderdelen binnenkomen. Voor elke 
machine zijn de belangrijkste reparatie- of slijtonderdelen altijd op 
voorraad, om uw bedrijfstijd te ondersteunen met snelle doorlooptijden. 

We luisteren naar al uw wensen, begrijpen uw uitdagingen en ontwikkelen samen met u onze aanbiedingen om uw bedrijf 
te laten groeien. Als een professionele zakelijke partner ondersteunen wij u bij alles wat we doen: van de service- en on-
derhoudsstrategie tot de samenstelling van het machinepark en de opleidingen. Uw lokale Husqvarna dealer, die grondige 
kennis heeft van de omstandigheden in uw regio, kan u adviseren over oplossingen en services om uw machinebenutting 
te maximaliseren.
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PROFESSIONELE SERVICES

   BETERE PRESTATIES MET ORIGINELE  
HUSQVARNA ACCESSOIRES

Waarom zou u zich laten hinderen door slechte apparatuur? Met originele 
Husqvarna accessoires kunt u blijven werken én fantastische resultaten 
afleveren. Door originele Husqvarna accessoires en smeermiddelen te kiezen  
uit ons complete en uitgebreide productassortiment bent u tijdens de gehele 
levensduur van het product verzekerd van dezelfde hoge kwaliteit.

 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.

  PROACTIEF ONDERHOUD GARANDEERT 
OPTIMALE MACHINEBESCHIKBAARHEID 

Alle service wordt uitgevoerd door erkende monteurs bij onze dealers.  
Dit zijn experts, die zijn opgeleid op het gebied van de producten die u  
gebruikt. De meeste werkplaatsen hebben vaste prijzen voor alle vormen 
van service. Voor elk product bestaat een gedetailleerd serviceplan, dat 
verdeeld is over een aantal tijdsintervallen. Wanneer u uw producten continu 
bijhoudt en ze op het aanbevolen tijdstip een onderhoudsbeurt geeft, zorgt 
u ervoor dat de machines optimaal presteren. U minimaliseert het risico 
van onverwachte en dure stilstand en de producten gaan langer mee.
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WANNEER ONS DESIGN ZO 
NATUURLIJK IS DAT HET U NIET 
EENS OPVALT, ZIJN WE GESLAAGD
Het concept van de gebruikersgerichte, voor de taak geoptimaliseerde productontwerpstrategie 
van Husqvarna is vrij eenvoudig: Niets mag u en maximale productiviteit in de weg staan. Uw 
Husqvarna machine moet tijdens bedrijf fungeren als een naadloze verlenging van uzelf en uw 
 intenties. Wanneer alles zo soepeltjes loopt, dat u het niet eens merkt, hebt u de complete controle 
over uw taak. Daarom denken we na over elk aspect van uw werk en uw handelingen tijdens een 
werkdag bij de ontwikkeling van onze machines, persoonlijke uitrusting, accessoires en services. 
Dit principe geldt voor zowel onze benzine als onze accu machines, zoals u op de volgende 
 pagina’s kunt zien.



ONTWERPFILOSOFIE

 Uitgebreide testen.
Alle nieuwe machines worden grondig getest voordat we ze 
toevoegen aan ons assortiment. We testen ze duizenden uren om 
hun betrouwbaarheid te controleren als het gaat om motorprestaties 
en aandrijfsystemen. We controleren bovendien de sterkte van de 
trillingsdempingselementen om te zorgen dat de trillingen niet over 
de aanbevolen niveaus heen komen.

PRODUCTIEVE PRESTATIES
Alle professionele Husqvarna producten zijn 
gemaakt om vele uren intensief te werken bij 
extensief commercieel gebruik.

ROBUUSTE DUURZAAMHEID
Husqvarna ontwerpt alle mechanisch kwetsbare 
componenten om grote slijtage en horten en stoten 
te verduren zonder kapot te gaan.

OPTIMALE BALANS
Goed doordachte afmetingen en een optimaal ge-
plaatst zwaartepunt zijn de overbekende Husqvarna 
eigenschappen, die de gebruiker ontzien.

WEINIG GELUID EN 
TRILLINGEN
Husqvarna wil graag voorop lopen en besteedt veel 
tijd en moeite aan ontwikkelingen op het gebied 
van arbo-factoren zoals geluid en trillingen.

GEMAKKELIJKE START
Alle Husqvarna producten zijn ontworpen om direct 
en moeiteloos te starten, ongeacht de starter; een 
koord, knop of sleutel. 

INNOVATIEVE FUNCTIES
Door de jaren heen zijn vele Husqvarna innovaties 
die de dagelijkse werkzaamheden voor professio-
nals verbeteren, de norm in de branche geworden.

GROTE VEILIGHEID
De veiligheidsfuncties, die gebruikers en voor-
bijgangers beschermen, krijgen altijd de hoogste 
prioriteit bij ons productontwerpproces.

MINIMALE SERVICE NODIG
De lange serviceintervallen en gemakkelijk 
toegankelijke servicepunten zorgen ervoor dat het 
onderhoud van uw Husqvarna producten u niet 
vertraagt.

EFFICIËNTE HANTERING
In de Fleet Services app krijgt u tips voor het efficiënt 
hanteren van de machines op een manier die de 
slijtage en het brandstofverbruik minimaliseert. 
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HOE KUNT U ZO VEEL DOEN IN  
ZO’N KORTE TIJD MET ZO WEINIG 
INSPANNING?
Sinds de jaren 1950 heeft Husqvarna gewerkt aan de 
ontwikkeling en verfijning van ons tweetakt benzine-
motorconcept naar de moderne standaard van nu: 
een lichte krachtbron met hoge prestaties vol innova-
tieve technologie. We hebben het zo gemakkelijk  
gemaakt om de motor te starten, te gebruiken en  
te onderhouden dat iedereen met de juiste training 
ermee om kan gaan. Tegelijkertijd hebben we het 
brandstofverbruik en emissie naar een absoluut mini-
mum teruggebracht. 

Toch volgt onze motortechnologie hetzelfde eenvou-
dige basisprincipe als altijd: één cilinder, één zuiger 
en twee slagen. Uw Husqvarna is ontworpen om de 
hoogst mogelijke opbrengst te leveren voor elke 
druppel benzine in alle handgedragen toepassingen: 
bosmaaiers, trimmers, stoksnoeizagen, kettingzagen, 
heggenscharen, doorslijpmachines en bladblazers, 
zonder nonsens maar met honderd procent betrouw-
baarheid.



ONTWERPFILOSOFIE

Duurzaam design.
De professionele benzinemachines van Husqvarna zijn gemaakt voor 
probleemloos werken. Het stevige ontwerp van de zorgvuldig gemaakte 
krukassen, lagers, carters, huizen, transmissies en overbrengingen 
draagt bij tot de duurzaamheid en betrouwbare werking.

MINDER BRANDSTOF  
EN UITSTOOT
Onze gepatenteerde motortechnologie X-Torq® 
gebruikt pure lucht in plaats van een lucht-brand-
stofmengsel om de uitlaatgassen te reinigen. Dit 
leidt tot een verbeterde brandstofefficiëntie en 
minder uitlaatgassen in vergelijking met conventio-
nele tweetakt-motoren.

GEMAKKELIJKE START
De Smart Start functie vermindert de weerstand 
van het startkoord en zorgt voor een veilige en  
gemakkelijke startprocedure.

OPTIMALE INSTELLINGEN
Met onze automatisch afgestelde motoren, zodat u 
de carburateur niet meer met de hand hoeft af te 
stellen, kunt u zich beter concentreren op uw werk 
en krijgt u optimale prestaties.

LAGE TRILLINGEN
Ons Low Vib antitrillingssysteem houdt u alert en 
productief, zelfs tijdens lange werkdagen. De 
zorgvuldig geteste dempelementen isoleren heel 
effectief de handgrepen van schadelijke trillingen.

LANGE SERVICEINTERVALLEN
Air Injection™ is een geavanceerd systeem, dat 
gebruik maakt van centrifugaalkrachten om de 
stof uit de inlaatlucht te scheiden, voordat deze bij 
het luchtfilter komt. Hierdoor zijn langere interval-
len tussen de filterschoonmaakbeurten mogelijk.

PURE KRACHT
Met onze zeer efficiënte motoren krijgt u vol ver-
mogen en snelle acceleratie, met maximaal koppel 
over een breder toerenbereik. U krijgt heel veel 
vermogen wanneer u dat nodig hebt!
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DE HUSQVARNA PRO BATTERY SERIES 
COMBINEERT HOGE PRESTATIES MET 
ECHT LAGE OPERATIONELE KOSTEN
Husqvarna’s assortiment professionele accuproduc-
ten is ontwikkeld voor groenvoorzieningsexperts, die 
benzineloze, stille, gemakkelijk te gebruiken appara-
tuur waarderen zonder dat ze compromissen hoeven 
te sluiten aan prestaties of productiviteit. Vanzelf-
sprekend zijn onze accuproducten vooral geschikt 
om te werken in geluids- of milieugevoelige gebieden 
of voor binnen in stadions en concertgebouwen.
De Husqvarna Pro Accu Series biedt u al het vermo-

gen, prestaties en intuïtieve design dat u van Husqvarna 
verwacht. De machines zijn niet alleen licht van gewicht 
en ontworpen voor comfort en gebruiksgemak tijdens 
lange shifts, maar ook stil genoeg om ze overal op elk 
moment te kunnen gebruiken omdat ze voldoen aan 
zelfs de allerstrengste milieu-eisen. Met operationele 
kosten van nagenoeg nul en een lange levensduur van 
de accu krijgt u een betere productiviteit, lagere kosten 
en de resultaten, die u en uw klanten verwachten.
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KLEINE INVESTERINGEN – GROTE OPBRENGST
Het opladen van een accu kost slechts een fractie van de prijs van een 
tank brandstof.

ONTWERPFILOSOFIE

PRODUCTIEF
Vermogen, koppel en werkduur van de accu zijn 
royaal afgestemd op professionele wensen.

ZUINIG
Alle producten kunnen worden gebruikt met 
dezelfde geïntegreerde accu of backpack-accu. 
Het opladen van de accu gaat snel en effectief.

WEERBESTENDIG
Het professionele assortiment Husqvarna accu-pro-
ducten is ontworpen voor gebruik in alle weersom-
standigheden. De producten zijn bestand tegen  
regen én tegen hoge omgevingstemperaturen.*

STIL
Praktisch in geluidsgevoelige of geluidsbeperkte 
omgevingen, maar ook binnen of tijdens de vroege 
ochtend of de late avond.

DUURZAAM
Accu’s die lang meegaan, met 1500 herlaadcycli. 
Slimme functies beschermen tegen oververhitting, 
overladen en compleet ontladen.

BETROUWBAAR 
De borstelloze motor is gemaakt om de gehele 
productlevensduur mee te gaan, zonder onder-
houd. Het levert een hoog en constant koppel,  
voldoende om bijvoorbeeld stevig, nat gras te 
maaien.

* Gebruik in extreme weersomstandigheden kan leiden tot tijdelijk wegvallen van functies. 
De acculaders zijn ontworpen om alleen binnenshuis gebruikt te worden.

Accu heggenschaar
incl. 2 accu’s en 1 oplader

Benzine heggenschaar
incl. benzine

Ko
st

en

Maanden

Break-even

ACCU 536LiRX / 536LiLX

LICHT ZWAAR

BLi300 2 h 30 min 1 h 15 min

BLi200 1 h 25 min 40 min

BLi100 40 min 20 min

BLi940X 7 h 3 h 30 min

BLi520X 3 h 50 min 1 h 50 min

BEDRIJFSTIJD OP ÉÉN LADING
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ONZE MOTORZEISEN  
ONTZIEN NIETS – ALLEEN U
Het Husqvarna assortiment motorzeisen en trimmers is gemaakt voor de meest veelei-
sende werkzaamheden. Ze zijn niet alleen betrouwbaar, krachtig en efficiënt, maar ook 
zeer goed in balans, licht en gemakkelijk te hanteren. U kunt dus veel meer doen in veel 
minder tijd.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS



 

 

Uitzonderlijk  
comfortabel werken.

We willen uw werk makkelijker maken en u helpen om efficiënter te zijn. 
Daarom hebben we de stuurboom zeven graden gedraaid, zodat u de 
maai-uitrusting altijd recht voor u heeft met een minimale inspanning. 
Deze oplossing betekent ook dat u even grote zwaaibewegingen aan 
beide zijden van uw lichaam kunt maken. En daarnaast zijn onze 
asymmetrische torens extra hoog. Op veel machines zit de stuurboom  
op een 15 cm hoge toren. Ten gevolge daarvan kunt u in een rechte,  
comfortabele houding werken en genieten van heel veel beenruimte. 
Dat zult u vooral waarderen wanneer u op hellingen werkt.

Vergroot het maaivlak zonder 
dat u hoeft te bewegen.

Met onze bosmaaiers kunt u een aanzienlijk groter terrein maaien in 
vergelijking met de meeste andere machines. De reden hiervoor zijn 
de geoptimaliseerde transmissie en krachtige motor met een indruk-
wekkende ontwikkelingsratio. Dit houdt in dat de motor het vermogen 
heeft om een veel langere trimmerdraad rond te trekken. U krijgt zo 
een grotere maaidiameter per omwenteling.

De juiste hoek voor efficiënt 
maaien met de motorzeis.

Onze hoekoverbrengingen hebben een nauwkeurige hoek om uw 
maaiwerkzaamheden te vereenvoudigen en verbeteren. Zorgvuldige 
berekeningen en empirische studies hebben aangetoond dat een 
hoek van 24 – 35 graden optimaal is voor mensen van gemiddelde 
lengte. Deze hoek zorgt ervoor dat het mes de grond niet raakt, maar 
over het gras glijdt waardoor u de best mogelijke maaiprestaties krijgt.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

Krachtig en nauwkeurig 
trimmen met een accu. 

De borstelloze accumotor voor trimmers, ontwikkeld door Husqvarna, is 
ingekapseld en volledig onderhoudsvrij. De motor levert vol vermogen 
van nul tot volledige snelheid met indrukwekkende prestaties, zelfs tijdens 
het maaien van hoog gras en ruigte. De motor kan beide kanten op 
draaien, zodat u het grasmaaisel van paden en borders weg kunt richten.
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Het speciaal ontwikkelde draagstel heeft 
gevoerde  schouderbanden en is richting de 
rug  gedraaid voor  betere ondersteuning.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 555RXT

Cilinderinhoud, cm³ 53,3

Geleverd vermogen, kW * 2,8

Equivalent trillingsniveau (a
 hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 1,5/1,6

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 9,2

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

HUSQVARNA 555RXT

Onze krachtigste motorzeis voor  
het meest veeleisende maaiwerk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 553RBX

Cilinderinhoud, cm³ 50,6

Geleverd vermogen, kW * 2,3

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achter handgreep, m/s² 2,7/3,8

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 12,1

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

HUSQVARNA 553RBX

Rug gedragen motorzeis die het werk  
op hellingen vergemakkelijkt.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en comfort handgreep maken meer 
comfortabele werkomstandig heden mogelijk.

■■ Het ergonomisch ontworpen draagstel Balance XT™ wordt meegeleverd.

■■ Smart Start® is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ De optimale lengte van de maaiboom en de 35 graden 
hoekoverbrenging vergemakkelijken de werking en stellen de maai-
apparatuur  in staat parallel aan de grond te werken voor het beste 
resultaat.

■■ Gebogen stuurboom en een comfortgreep zorgen voor een perfecte 
werkhouding en comfortabele grip.

■■ Een hoge, gebogen toren levert ruim voldoende beweging svrij heid  
en beenruimte voor de gebruiker op, vooral op hellingen.

■■ Een goed gebalanceerd ontwerp dankzij de plaats van de brandstoftank 
voor de motor.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Transmissie en hoekoverbrenging van een beproefd ontwerp met een 
stevige trimmerkop voor probleemloos werken 

■■ De comfortabele loophandgreep kan makkelijk worden gedraaid om 
 onder verschillende hoeken te kunnen werken.

■■ Een flexibele verbinding tussen draagstel en motor vergroot de 
 bewegingsvrijheid voor de heupen en maakt een betere werkhouding 
mogelijk op hellingen en ongelijk terrein.

■■ De combi-beschermkap kan worden gebruikt met zowel het grasmes  
als de trimmerkop.

■■ Inclusief een ergonomisch ontworpen draagstel met een gedraaide 
rugsteun en gevoerde schouderbanden.

■■ Een brandstofpomp maakt de motor makkelijk te starten.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

Een goed aangepaste steellengte voor 
 efficiënt maaien.

Een grotere draaidiameter betekent 
efficiënter werken.

Een grote brandstoftank betekent dat u 
langer kunt werken, zonder te stoppen om 
bij te tanken.
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De combi-beschermkap is een accessoire 
dat met zowel een grasmes als een 
trimmer kop kan worden gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 545RXT

Cilinderinhoud, cm³ 45,7

Geleverd vermogen, kW * 2,2

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 3,3/3,5

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 8,6

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 545RX

Cilinderinhoud, cm³ 45,7

Geleverd vermogen, kW * 2,1

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 3,2/2,9

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 8,8

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en comfort handgreep maken meer 
comfortabele werkomstandig heden mogelijk.

■■ AutoTune™ compenseert voor verschillen in brandstof, maaigarnituur, 
hoogte en omgevingstemperatuur – wat tijd bespaart en het vermogen 
verbetert. 

■■ Inclusief het ergonomisch ontworpen Balance XT™ harnas.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ Start knop vervangt de chokebediening voor het nog makkelijker starten.

■■ De optimale lengte van de maaiboom en de 35 graden 
hoekoverbrenging vergemakkelijken de werking en stellen de maai-
apparatuur in staat parallel aan de grond te werken voor het beste 
resultaat.

■■ Gebogen stuurboom en een comfortgreep zorgen voor een perfecte 
werkhouding en comfortabele grip.

■■ Een hoge, gebogen toren levert ruim voldoende beweging svrij heid  
en beenruimte voor de gebruiker op, vooral op hellingen.

■■ Een goed gebalanceerd ontwerp dankzij de plaats van de brandstoftank 
voor de motor.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en comfort handgreep maken meer 
comfortabele werkomstandig heden mogelijk.

■■ Inclusief het ergonomisch ontworpen Balance X™ harnas.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ De optimale lengte van de maaiboom en de 35 graden 
hoekoverbrenging vergemakkelijken de werking en stellen de maai-
apparatuur in staat parallel aan de grond te werken voor het beste 
resultaat.

■■ Gebogen stuurboom en een comfortgreep zorgen voor een perfecte 
werkhouding en comfortabele grip.

■■ Een hoge, gebogen toren levert ruim voldoende beweging svrij heid  
en beenruimte voor de gebruiker op, vooral op hellingen.

■■ Een goed gebalanceerd ontwerp dankzij de plaats van de brandstoftank 
voor de motor.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

AutoTune™ compenseert voor verschillen 
in brandstof, maaigarnituur, hoogte en 
omgevingstemperatuur – wat tijd bespaart 
en het vermogen verhoogt.

X-Torq motortechnologie levert meer 
 vermogen en acceleratie. Het verlaagt ook 
het brandstofverbruik en de uitlaatgassen.

Goed gebalanceerd en licht van gewicht. 
Dat verbetert de manoeuvreerbaarheid en 
maakt de bediening minder inspannend.

HUSQVARNA 545RXT

Bosmaaier met hoog koppel  
en efficiënte AutoTune™.

HUSQVARNA 545RX

Krachtige bosmaaier  
die langdurig kan werken.

NIEUW!
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■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en een comfort handvat leveren 
comfortabelere werkomstandigheden op (geldt voor 525RXT).

■■ Ergonomisch ontworpen draagstel, Balance 55 wordt meegeleverd  
(geldt voor 525RXT).

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ Gebogen stuurboom en een comfortgreep zorgen voor een perfecte 
werkhouding en comfortabele grip.

■■ Een hoge, gebogen toren levert ruim voldoende bewegingsvrijheid  
en beenruimte voor de gebruiker op, vooral op hellingen.

■■ Een brandstofpomp maakt de motor makkelijk te starten.

HUSQVARNA 525RXT/525RX

Lichte, gemakkelijk te gebruiken  
en efficiënte motorzeisen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 525RXT 525RX

Cilinderinhoud, cm³ 25,4 25,4

Geleverd vermogen, kW * 1,0 1,0

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 1,8/1,9 2,1/2,3

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 5,2 4,9

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 535RXT 535RX

Cilinderinhoud, cm³ 34,6 34,6

Geleverd vermogen, kW * 1,6 1,6

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 2,4/3,1 3,4/4,1

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 6,2 6,1

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

Met de hoge, gebogen stuurboom krijgt 
de gebruiker extra bewegingsvrijheid en 
beenruimte, vooral wanneer op hellingen 
wordt gewerkt.

De hoek van de hoekoverbrenging is 
geoptimaliseerd. Voor een gebruiker van 
gemiddelde lengte maakt de maai-uitrusting 
geen contact met de grond, voor een 
soepele bediening.

Het gebogen stuur en comfortgrepen 
 zorgen voor een goede werkhouding en 
comfortabele grip.

X-Torq motortechnologie levert meer 
 vermogen en acceleratie. Het verlaagt ook 
het brandstofverbruik en de uitlaatgassen.

■■ De X-Torq motortechnologie geeft een hoog koppel en bovendien  
tot 20 % lager brandstofverbruik en tot 75 % minder uitlaatemissie.

■■ Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en comfort handgreep leveren  
meer comfortabele werkomstandig heden op.

■■ Inclusief ergonomisch ontworpen draagstel.

■■ De 35 graden hoekoverbrenging houdt in dat de maai-uitrusting  
parallel aan de grond werkt.

■■ Gebogen stuurboom en een comfortgreep zorgen voor een perfecte 
werkhouding en comfortabele grip.

■■ Een hoge, gebogen toren levert ruim voldoende bewegingsvrijheid  
en beenruimte voor de gebruiker op, vooral op hellingen.

■■ Een brandstofpomp maakt de motor makkelijk te starten.

HUSQVARNA 535RXT/535RX

Productieve, betrouwbare  
en comfortabele motorzeisen.
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■■ Uitgerust met een 4-takt motor die uitsluitend op ongemengde  
benzine loopt.

■■ Inclusief combi-beschermkap voor zowel trimmerkop als maaimes.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de  
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ Inclusief Balance 35 draagstel.

■■ Een brandstofpomp maakt de motor makkelijk te starten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 524R

Cilinderinhoud, cm³ 25

Geleverd vermogen, kW * 0,8

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 2,9/3,1

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 5,5

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

HUSQVARNA 524R

Motorzeis voor het fijne trimwerk  
én het maaien van hoog gras.

De combi-beschermkap kan worden  
gebruikt met zowel een grasmes als een 
trimmerkop.

De 524R heeft een 4-takt motor met hoog 
koppel. Het is dus niet nodig om olie aan 
de brandstof toe te voegen.



12 24

Kleine investering – grote opbrengst.
Het opladen van een accu kost slechts een fractie van de prijs 
van een tank brandstof. Uw exacte break-even punt is afhankelijk 
van het type machine dat u gebruikt en hoe vaak u deze gebruikt. 
Bekijk onze break-even calculator op husqvarna.be om uw 
eigen berekening te maken.

Ko
st

en

Maanden

incl. 2 accu’s en 1 oplader

incl. benzine

ACCU BOSMAAIER

BENZINE BOSMAAIER

Break-even



■■ De door Husqvarna ontwikkelde, borstelloze motor geeft de motorzeis 
een fantastisch vermogen voor de beste prestaties in zware 
omstandigheden.

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaam-
heid, zeer lage zelfontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge 
tempera turen.

■■ De economy-stand met savE™ maakt dat u langer kunt werken zonder  
de accu te hoeven wisselen.

■■ Het intuïtieve bedieningspaneel maakt het eenvoudig om de machine  
te starten en te stoppen.

■■ De twee-draairichtingen van de trimmerkop betekent minder gras  
op paden.

■■ Dubbeldraads snijsysteem met Tap-n-Go functie zorgt voor een snelle  
en makkelijke draadaanvoer.

■■ Wordt geleverd met trimmerkop T25B – voor het zwaardere werk is  
een stalen maaimes in combinatie met een J-handgreep als accessoire 
verkrijgbaar. 

■■ De door Husqvarna ontwikkelde, borstelloze motor geeft motorzeis  
een fantastisch vermogen voor de beste prestaties in zware 
omstandigheden.

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaam-
heid, zeer lage zelfontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge 
tempera turen.

■■ De economy-stand met savE™ maakt dat u langer kunt werken zonder  
de accu te hoeven wisselen.

■■ Het intuïtieve bedieningspaneel maakt het eenvoudig om de machine  
te starten en te stoppen.

■■ De twee-draairichtingen van de trimmerkop betekent minder gras  
op paden.

■■ Dubbeldraads snijsysteem met Tap-n-Go functie zorgt voor een snelle  
en makkelijke draadaanvoer.

■■ Wordt geleverd met stalen maaimes voor het zwaardere maaiwerk  
en trimmerkop T25B. 

■■ De hoge gebogen stuurboom levert ruim voldoende bewegingsvrijheid  
en beenruimte voor de gebruiker op, vooral op hellingen.

■■ Inclusief een gepolsterd, comfortabel draagstel.

HUSQVARNA 536LiLX

Efficiënte en lichtgewicht  
accu trimmer.

HUSQVARNA 536LiRX

Krachtige accu motorzeis met stalen 
maaimes en trimmerkop voor veeleisende 
werkzaamheden.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiRX

Maaibreedte, cm 40

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 1,2/0,7

Gewicht (excl. accu en snij-elementen), kg 3,8

Aanbevolen accu: BLi200 en BLi300, ruggedragen accu BLi520X en BLi940X. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiLX

Maaibreedte, cm 40

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achter handgreep, m/s² 1,2/0,7

Gewicht (excl. accu en maai-garnituur), kg 3

Aanbevolen accu: BLi200 en BLi300, ruggedragen accu BLi520X en BLi940X. 

De ingekapselde borstelloze motor, ont-
wikkeld door Husqvarna, is onderhoudsvrij. 
De motor levert een uitstekend vermogen 
voor de beste prestaties onder zware om-
standigheden.

De unieke Husqvarna trimmerkop met 
2-weg-rotatie kan van draairichting veran-
deren. Zo voorkomt u dat er gras op pa-
den of in bloembedden belandt.

Wissel van trimmerdraad naar een stalen 
grasmes voor steviger, langer gras.

Betrouwbare en veilige Li-ion accutechno-
logie zorgt voor duurzaamheid en uitste-
kende prestaties bij hoge temperaturen.
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ACCU 536LiLX/536LiRX

LICHT ZWAAR

BLi300 2 h 30 min 1 h 15 min

BLi200 1 h 25 min 40 min

BLi100 40 min 20 min

BLi940X 7 h 3 h 30 min

BLi520X 3 h 50 min 1 h 50 min

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen/klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden.

HOE LANG KAN IK WERKEN MET EEN ACCULADING?

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

NIEUW!

EEN NOG STERKER  
ACCU-ASSORTIMENT

TECHNISCHE SPECIFICATIES BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Type Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

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

Energie, Wh 940 520 335 180 90

Gewicht, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Langere operationele tijd –  
voor een betere productiviteit.
HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

De grote Li-ion accu zorgt langdurig voor vermogen en prestaties van topklasse en stelt u in staat 
efficiënt te werken met minder onderbrekingen om de accu te wisselen. Brede, gevoerde banden en 
een heupgordel zorgen dat het harnas ook tijdens lange werkdagen comfortabel is om te dragen. 
Verschillende verstelopties om gebruikers van verschillende lengtes te passen. De accu-adapter  
past op alle Husqvarna handgedragen accu-producten.

Li-ION ACCU BLi300

Top-of-range, met een uitstekende operationele 
tijd en een marktleidende capaciteit/gewichts-
ratio. Met 4-LED oplaadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling. 9,4 Ah.

Li-ION ACCU BLi200

Lange operationele tijd met hoge duurzaam-
heid. Met 4-LED oplaadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling. 5,2 Ah.

Li-ION ACCU BLi100

Goede operationele en het laagste gewicht.  
Met 4-LED oplaadindicator, all-weather werking 
en uitstekende koeling. 2,6 Ah.

Licht van gewicht en ontworpen voor comfort en gebruiksgemak tijdens langdurig werken.  
Stil genoeg om overal, op elk moment, te gebruiken.
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MOTORZEISEN EN TRIMMERS

Slimme accessoires maken uw werk gemakkelijker.

Opladers voor elke wens.

SPANNINGSOMZETTER VI600F

Hiermee kunt u uw Husqvarna accu-producten 
snel laden in het veld, door 12 V DC van een lood-
zuur-accu om te zetten naar 220 V AC voor uw 
QC330 en QC500 snelladers.*

ACCUBOX

Een box voor veilig vervoer en opslag van  
Husqvarna accu’s, opladers en andere accessoires. 
Past heel goed bij het Systainer-Box-Systeem.

BLi ACCUTAS

Houdt accu’s warm, zelfs gedurende de winter, 
voor een zo lang mogelijke operationele tijd.  
Absorbeert zeer doeltreffend schokken en 
 beschermt tegen vuil, viezigheid en vocht. Kan 
aan de riem bevestigd worden. Geschikt voor 
BLi80, BLi150, BLi100 en BLi200 accu’s.

HARNAS HEUPKUSSEN

Heupkussen voor het harnas van de backpac k-
accu’s 536LiBX en 536LiRX. Voor een prettiger en 
meer ontspannen werkhouding, minder belastend 
voor uw schouders en armen.

* Deep-cycle accu aanbevolen.

12 V VELDLADER QC80F

Hiermee kunt u uw Husqvarna accu producten 
opladen via de 12 V uitgang in uw auto of bus.

Geef elk teamlid 
een eigen harnas. 
Wanneer teamleden backpackaccu’s met 
elkaar delen, maakt een eigen harnas het 
mogelijk om de accu gewoon los te halen 
en te ruilen. Het harnas blijft dan optimaal 
aangepast aan de individuele pasvorm. 

SNELLADERS QC500 / QC330 /QC80

Met Husqvarna snelladers krijgen uw Husqvarna 
accu producten heel snel een volle lading.  
De  oplaadtijd varieert met de afmeting van  
de  oplader en capaciteit van de accu. 
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Snel wisselen.
Een slim design met snelkoppelingen maakt het eenvoudig om van 
hulpstuk te wisselen. Zo verspilt u op locatie geen waardevolle werktijd.

Geen compromissen.
Het motorhuis in combinatie met de hulpstukken is net zo krachtig en 
efficiënt als bij conventionele trimmers, stoksnoeizagen, heggenscharen 
en dergelijke. Het zijn betrouwbare werkkameraden die u altijd helpen 
om uw werk af te krijgen.

Onze combi-trimmers zijn echt slimme investeringen – in 
een aantal opzichten. Om te beginnen hoeft u uw aanhang-
wagen niet vol te laden met allerlei machines om naar een 
klus te gaan. U hoeft slechts één machine te tanken en te 
starten.  

U kunt snel en eenvoudig van hulpstuk wisselen voor de 
 diverse taken die u op uw werklocaties tegenkomt. En u 
 besteedt minder tijd en geld aan onderhoud en service,  
om maar een aantal belangrijke voordelen van het gebruik 
van een combi-trimmer te  noemen.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

EFFICIËNTE COMBI-MACHINES  
VOOR WISSELENDE TAKEN
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■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ Accessoires voor het trimmen van gras, hagen knippen, bomen  
snoeien, vegen, frezen en kanten snijden.

■■ Een deelbare steel vergemakkelijkt transport en opslag. 

■■ Een brandstofpomp maakt de motor makkelijk te starten.

■■ De comfortabele loophandgreep is makkelijk te draaien, om onder 
 verschillende hoeken te werken.

HUSQVARNA 525LK

Een efficiënte combi-trimmer voor  
alle denkbare werkzaamheden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 524LK

Cilinderinhoud, cm³ 25

Geleverd vermogen, kW * 0,8

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achter handgreep, m/s² 4,1/4,1

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 5,4

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 525LK

Cilinderinhoud, cm³ 25,4

Geleverd vermogen, kW * 1,0

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achter handgreep, m/s² 3,0/3,3

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 4,5

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

■■ Duurzame 4-takt motor met een hoog koppel en een laag 
brandstofverbruik.

■■ Loopt op ongemengde benzine, u hoeft voor het tanken dus geen  
benzine en olie te mengen. 

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ Accessoires voor het trimmen van gras, hagen knippen, bomen  
snoeien, vegen, frezen en kanten snijden.

■■ Een deelbare steel vergemakkelijkt transport en opslag.

■■ Air Purge haalt de lucht uit carburateur, een brandstofsysteem voor het 
makkelijk starten van de machine.

■■ De comfortabele loophandgreep is makkelijk te draaien, om onder 
verschillende hoeken te werken.

HUSQVARNA 524LK

Lichtgewicht, hoogpresterende 4-takt 
combi-trimmer.

De trimmer is gemakkelijk op te bergen en 
te vervoeren dankzij de deelbare steel.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

X-Torq motortechnologie levert meer 
 vermogen en acceleratie. Het verlaagt ook 
het brandstofverbruik en de uitlaatgassen.

Smart Start is een functie die bijdraagt tot 
snelle starten door de weerstand in het 
startkoord te reduceren.

De machines hebben accessoires voor 
gras trimmen, verticuteren, hagen knip-
pen, bomen snoeien, vegen, frezen en 
randen bijwerken.
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1. STOKZAAG PA 1100

Geeft u extra bereik als dat nodig is.  
Zaagt takken door tot ca. 15 cm dik. 

2. FREES CA 230

Ideaal in kwetsbare bloemenborders  
en rond de stammen van  bomen. 

3. KANTENSNIJDER EA 850

Houdt de randen langs gazons, paden  
en borders mooi en netjes recht. 

4. HEGGENSCHAREN HA 850/HA 110

Rechte lijnen zijn nu binnen handbereik. 
Verkrijgbaar in twee lengtes voor 
verschillende soorten hagen.

5. MOTORZEIS BCA 850-24

Voor het maaien van hoog gras. Set 
 bestaande uit een steel, beschermkap  
en grasmes Multi 255-4 inclusief 
 steunschotel.

6. TRIMMER TA-850

Voor het trimmen van normaal gras.  
Set bestaande uit steel, beschermkap  
en trimmerkop T35.

7. VERTICUTEERDER DT 600

De nieuwe verticuteerder verwijdert mos 
uit het gazon. Inclusief beschermkap.

8. SWEEPER SR 600-2

Rubberen bezem met een grote capaciteit, 
die zand en grind van paden, opritten en 
gazons veegt. Inclusief beschermkap. 
 Vervangt BA 600.

9. VERLENGSTUK EX 780

Steelverlengstuk voor een extra bereik 
van bijna 80 cm.

10. BLAZER BA 101

Krachtige blazer die blad, vuil en 
grasmaaisel van paden en opritten blaast. 
 Vervangt Blazer BAC.

11. BEZEM BR 600

Stevige bezem om vuil te verwijderen van 
paden, opritten en zelfs uit diepe gleuven. 
Inclusief beschermkap.

Combi-accessoires LK.
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De hoge asymetrische stuurboom zorgt 
voor een rechte houding en meer been-
ruimte wanneer u op hellingen werkt.

Transmissie en hoekoverbrenging van een 
beproefd  ontwerp met een stevige trim-
merkop voor probleemloos werken.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Click-on units met trimmerkop, grasmes en zaagblad zijn verkrijgbaar.

■■ Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en comfortabele handgreep leveren 
meer comfortabele werkomstandig heden op.

■■ Inclusief ergonomisch ontworpen draagstel.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ Een deelbare steel vergemakkelijkt transport en opslag.

■■ Gebogen stuurboom en comfortgreep zorgen voor een perfecte 
 werkhouding en comfortabele grip.

■■ Een hoge, gebogen toren levert ruim voldoende bewegingsvrijheid  
en beenruimte voor de gebruiker op, vooral op hellingen.

■■ Een brandstofpomp maakt de motor makkelijk te starten.

HUSQVARNA 525RK

Sterke, gemakkelijk te gebruiken en zeer handige combi-machine.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 525RK

Cilinderinhoud, cm³ 25,4

Geleverd vermogen, kW * 1,0

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 2,1/1,9

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 5,6

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

Smart Start is een functie die bijdraagt tot 
snelle starten door de weerstand in het 
startkoord te reduceren.

De choke- en gashendels zijn intuïtief en 
gemakkelijk te bereiken.
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Combi-accessoires RK.
1. MOTORZEIS BCA 850-24

Voor het maaien van hoog gras. Set bestaande 
uit een steel, beschermkap en grasmes  
Multi 255-4 inclusief steunschotel. 

2. TRIMMER TA-850

Voor het trimmen van normaal gras. Set bestaande 
uit steel, beschermkap en trimmerkop T35.

3. FREES CA 230

Ideaal in kwetsbare bloemenborders en rond  
de stammen van bomen.

4. BOSMAAIER CSA 850-24

Voor het maaien van struiken en kleine bomen. 
Set bestaande uit steel, beschermkap en 
zaagblad Scarlett 200–22.

5. BLAZER BA 101

Krachtige blazer die blad, vuil en grasmaaisel van 
paden en opritten wegblaast. Vervangt  Blazer BAC.

6. SWEEPER SR 600-2

Rubberen bezem met een grote capaciteit, die 
zand en grind van paden, opritten en gazons 
veegt. Inclusief beschermkap. Vervangt BA 600.

7. BEZEM BR 600

Stevige bezem om vuil te verwijderen van paden, 
opritten en zelfs uit diepe gleuven. Inclusief 
 beschermkap.

8. VERTICUTEERUNIT DT 600

Nieuwe verticuteerder verwijdert het mos uit het 
gazon. Inclusief beschermkap.



 

■■ Click-on units met trimmerkop, grasmes en zaagblad zijn verkrijgbaar.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ De 35 graden hoekoverbrenging houdt in dat de maai-uitrusting parallel 
aan de grond werkt voor de beste resultaten.

■■ De combi-beschermkap kan worden gebruikt met zowel het grasmes  
als de trimmerkop. 

■■ Gebogen stuurboom en een comfortgreep zorgen voor een perfecte 
werkhouding en comfortabele grip.

■■ Een brandstofpomp maakt de motor makkelijk te starten.

■■ Een deelbare steel vergemakkelijkt transport en opslag.

■■ Inclusief Balance 35 draagstel.

HUSQVARNA 336RK

Robuuste, betrouwbare  
en veelzijdige motorzeis.

■■ Click-on units met trimmerkop en grasmes zijn verkrijgbaar.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Transmissie en hoekoverbrenging van een beproefd ontwerp met een 
stevige trimmerkop voor probleemloos werken 

■■ De comfortabele loophandgreep kan makkelijk worden gedraaid om 
 onder verschillende hoeken te kunnen werken.

■■ Een flexibele verbinding tussen draagstel en motor vergroot de 
 bewegingsvrijheid voor de heupen en maakt een betere werkhouding 
mogelijk op hellingen en ongelijk terrein.

■■ De combi-beschermkap kan worden gebruikt met zowel het grasmes  
als de trimmerkop.

■■ Inclusief een ergonomisch ontworpen draagstel met een gedraaide 
rugsteun en gepolsterde schouderbanden.

■■ Een brandstofpomp maakt de motor makkelijk te starten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 336RK

Cilinderinhoud, cm³ 34,6

Geleverd vermogen, kW * 1,4

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 3,5/5,0

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 7,4

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 543RBK

Cilinderinhoud, cm³ 40,1

Geleverd vermogen, kW * 1,47

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achter handgreep, m/s² 4,8/4,6

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 10,6

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 108–109.

HUSQVARNA 543RBK

Rug gedragen, krachtige motorzeis  
voor diverse maaiwerkzaamheden.

X-Torq motortechnologie levert meer ver-
mogen en acceleratie. Het verlaagt ook 
het brandstofverbruik en de uitlaatgassen.

Het speciaal ontwikkelde draagstel heeft 
gevoerde  schouderbanden en is richting 
de rug  gedraaid voor  betere ondersteuning.

De combi-beschermkap kan worden 
gebruikt met zowel een grasmes als een 
trimmerkop.

Een flexibele verbinding tussen harnas en 
motor vergroot de bewegingsvrijheid voor 
de heupen en maakt een betere werk-
houding mogelijk op hellingen en ongelijk 
terrein.
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TRIMMER GTA 850-28

Voor het normaal trimmen van gras.  
Set bestaande uit steel, beschermkap  
en trimmerkop T35.

MOTORZEIS BCA 850-28 

Voor het maaien van hoog gras.  
Set bestaande uit steel, beschermkap  
en grasmes. Multi 300–3 inclusief 
 steunschotel.

BOSMAAIER CSA 850-28

Voor het zagen van struiken en kleine 
 bomen. Set bestaande uit steel, 
bescherm kap en zaagblad 200–22  
(niet verkrijgbaar voor de 543RBK).

Combi-accessoires voor RK/RBK-machines.
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Vergroot het maaivlak zonder 
dat u hoeft te bewegen.

Met onze bosmaaiers kunt u een aanzienlijk groter terrein maaien in 
vergelijking met de meeste andere machines. De reden hiervoor zijn 
de geoptimaliseerde transmissie en krachtige motor met een indruk-
wekkende ontwikkelingsratio. Dit houdt in dat de motor het vermogen 
heeft om een veel langere trimmerdraad rond te trekken. U krijgt zo 
een grotere maaidiameter per omwenteling.

STALEN GRASMES-KIT

Een kit die bestaat uit een J-handgreep en een 
grasmes met 3-tanden voor dicht en hoog gras, 
maar niet voor houtachtige gewassen. Perfect om 
ondergroei weg te maaien.

ZAAG- EN MAAIUITRUSTING

De Whisper X trimmer-
draad is tot 50% stiller dan 

andere draden met dez 
elfde diameter. 

Tap-n-Go – tik de trimmerkop gewoon  
op de grond voor meer draad.  

Een slimme tijdbesparing.

GRASMESSEN 

Voor dicht, hoog gras. Niet voor houtachtige 
gewassen. Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 tanden.

SCARLETT ZAAGBLADEN

Ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
professionals die met bosmaaiers werken. 
Een winnende combinatie van maximale 
zaagcapaciteit en weinig trillingen. 
Verkrijgbaar met 22 of 24 tanden.

GRASMESSEN

Voor dicht, hoog gras. Niet voor houtachtige 
gewassen. Het gras wordt door het mes ver-
plaatst en vormt een nette rij. Verkrijgbaar 
met 4 of 8 tanden. 

HUSQVARNA ECO SMEERVET

Voor de hoekoverbrenging van bosmaaiers. 
Een bewezen smeervet dat de transmissie 
smeert en de axiale krachten opneemt. 
Biologisch afbreekbaar. 100 g
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ZAAG- EN MAAIUITRUSTING

TRIMMERDRAAD ’X’ FORCE™

’X’ Force™ richt zich op sterkte en duurzaamheid voor optimale prestaties met betrekking tot maaitijd.  
’X’ Force™ is een combinatie van een nieuwe co-polymeer formule en een stevig oppervlaktepatroon.  
Breng een bezoek aan www.husqvarna.be voor meer trimmerdraden.

Onze trimmerkoppen, trimmerdraden en maaimessen doen meer dan gewoon maaien.  
Hun uitstekende ontwerp, kwalitatief hoogwaardige materialen en vereenvoudigende 
technologie betekenen dat u altijd goed bent uitgerust bent voor de klus. 

BETERE PRESTATIES MET  
OPTIMALE MAAI-UITRUSTING

VOLAUTOMATISCHE TRIMMERKOP

De draad wordt automatisch doorgevoerd 
wanneer hij te kort wordt. De draadlengte is 
zelfinstellend om voor de beste prestaties te 
zorgen. 

HALFAUTOMATISCHE TRIMMERKOPPEN

Met Tap-n-Go wordt de trimmerdraad automa-
tisch doorgevoerd wanneer de trimmerkop tegen 
de grond wordt gedrukt. U hoeft de machine niet 
uit te zetten. Modellen met “X” hebben knoppen 
die zijn uitgerust met kogellagers voor een langere 
levensduur. De T35 Universal heeft tevens een 
adapter waardoor hij op de meeste andere merken 
trimmers past.

ALLOY TRIMMERKOP

Duurzaam en betrouwbaar met snel en gemak-
kelijk plaatsen van trimmerdraad. Vereist mini-
maal onderhoud en de lage maaihoogte levert 
een net resultaat op.

KIJK OP DE VOLGENDE PAGINA’S 
VOOR EEN VOLLEDIG 

OVERZICHT MET MAAI- EN 
ZAAGUITRUSTING >>
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A1
 

B1
 

C1
 

D1
 

F1 G1

A2
 

B2
 

C2
 

D2
 

F2 G1

A3
 

B3
 

C3
 

D3
 

F3 G2

A4
 

B4
 

C4
 

D4
 

F4 G2

A5
 

B5
 

C5
 

D5
 

G3

A6
 

B6
 

D6
 

G3

A7
 

G4

A8
 

G4

A9

A10

A7  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 24 25 26 D3  + 28 D4  + 29

A6  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 24 25 26 D6  + 29

A4  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + F2 F3  + 23 24 26 D3  + 28 D4  + 29  

A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + F2 F3  + 23 24 26 D2  + 28

39 B3  + 10 11 12 13 40 B3  + F4  +  22 23 24 26

A9  + 17 22 23

A9  + 17 G4
 + 22 23

47 31 35 36

A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 22 23 24 26 D5  + 28

A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + F4  + 22 23 24

A5 B3  + 9 10 11 12 16 G3

A2 B1  + 3 6 7 8 15 B1  + F1  + 22 23 D1  + 28

32 37 38 42 46 A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 43 B1  + F1  + 22 23 44 45

A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + F1  + 22

A2 B1  + 1 3 6 7 8 15

32 33 37 38 42 46 A2 B1  + 3 6 7 8 15 43 G1  31 34 35 36 45

A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + F1  + 21 22 23 D1  + 28

33 37 38 46 A2 B1  + 3 6 7 8 15 43 G1  31 34 35 36 45

39 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 40 B3  + F4  +  22 23 25 26 41

A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 23 24 26 27

A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + F1  + 22 23

A2 B1  + 3 5 6 7 B1  + 15 B1  + F1  + 21 22 23 D1  + 28

A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 23 24 26 27

GIDS VOOR MAAIUITRUSTING

TRIMMER BESCHERMKAPPEN COMBI- BESCHERMKAPPEN MAAIMES-BESCHERMKAPPEN ZAAGBLAD- 
BESCHERMKAPPEN STEUNSCHOTELS  SETS

545 00 60-95 503 93 42-02 537 28 85-01 537 29 95-01 
200 mm (adapter incl.) 

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

503 97 71-01 531 00 77-01 537 29 74-01 537 31 09-02 
200 mm (adapter incl.) 

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

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

503 95 43-01 537 33 16-01 544 02 65-02 537 21 71-01 
200 mm 

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

952 71 56-16 
incl. F1 22   

537 29 73-01 545 03 09-01 544 16 03-01 502 03 94-06 
225 mm 

503 89 01-02 
M12 

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

537 34 94-03 544 46 43-01 502 46 49-01 501 32 04-02 
200 mm (adapter incl.) 

544 24 96-01 
incl. B3 F4 22  
 

544 10 74-02 580 44 66-06 502 43 55-01 
225 mm (adapter incl.) 

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

502 46 50-01 587 37 50-01
Voor mes bevestiging

574 47 95-01 587 37 50-02 
Voor mes bevestiging 
(USA)

577 01 83-03

580 44 66-10 

MODEL GRAS HOOG GRAS STRUIKEN EN BOMEN HARDE OPPERVLAKKEN

555FXT/555FX

555RXT 

545FXT/545FX

345FR/545RXT/545RX

543RBK

536LiRX

536LiLX

535FBX

535RXT/535RX/336FR/135R 

535RJ

535LS

525RXT/525RX/533RS

525RK

525RJX

525LS

525LK

524R

524LK

336RK

243RJ/253RJ/543RBX/553RBX

233RJ

226R

143RII/153R/543RS/553RS
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1 11 21 31 41

2 12 22 32 42

3 13 23 33 43

4 14 24 34 44

5 15 25 35 45

6 16 26 36 46

7 17 27 37 47

8 28 38

9 29 39

10 40

A7  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 24 25 26 D3  + 28 D4  + 29

A6  + 12 13 14 C5  + F2 F3  + 24 25 26 D6  + 29

A4  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + F2 F3  + 23 24 26 D3  + 28 D4  + 29  

A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + F2 F3  + 23 24 26 D2  + 28

39 B3  + 10 11 12 13 40 B3  + F4  +  22 23 24 26

A9  + 17 22 23

A9  + 17 G4
 + 22 23

47 31 35 36

A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 22 23 24 26 D5  + 28

A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + F4  + 22 23 24

A5 B3  + 9 10 11 12 16 G3

A2 B1  + 3 6 7 8 15 B1  + F1  + 22 23 D1  + 28

32 37 38 42 46 A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 43 B1  + F1  + 22 23 44 45

A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + F1  + 22

A2 B1  + 1 3 6 7 8 15

32 33 37 38 42 46 A2 B1  + 3 6 7 8 15 43 G1  31 34 35 36 45

A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + F1  + 21 22 23 D1  + 28

33 37 38 46 A2 B1  + 3 6 7 8 15 43 G1  31 34 35 36 45

39 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 40 B3  + F4  +  22 23 25 26 41

A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 23 24 26 27

A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + F1  + 22 23

A2 B1  + 3 5 6 7 B1  + 15 B1  + F1  + 21 22 23 D1  + 28

A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + F4  + 23 24 26 27

GIDS VOOR MAAIUITRUSTING

MAAIUITRUSTING HULPSTUKKEN

578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 

578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 

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

537 18 33-23 
PA 1100 

        

967 02 69-01 
CSA 850-28 

        

578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 

578 44 68-01 
T45X M12

(Semiauto) 
 

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

967 29 44-01 
SR 600-2 
       

967 28 64-01 
BA 101 
        

578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 

578 44 70-01 
T55X M12

(Semiauto) 
 

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

537 19 69-01 
EA 850 

         

967 18 59-01 
BCA 850-24 

        

578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 

578 44 78-01 
SII M12

(Manual) 
 

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

537 19 66-05   (Articulated) 

HA 110                                      
967 18 60-01 
CSA 850-24 

        

578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 

578 44 91-01 
TriCut M10  

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

537 19 66-06   (Articulated) 
HA 850 

        

967 29 67-01 
BR 600 

      

578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 

578 44 93-01 
TriCut M12  

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

967 29 71-01 
EX 780 

     

967 29 69-01 
DT 600 

      

578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 

579 29 40-02 
T25B

(Semiauto) 
 

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

537 35 35-01 
TA 850 
       

967 30 08-01 
TA 1100                             
       

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

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

967 29 42-01 
CA 230 
       

578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 

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

967 11 31-01 
GTA 850-28 

        

578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 

967 02 67-01 
BCA 850-28 

        

MODEL GRAS HOOG GRAS STRUIKEN EN BOMEN HARDE OPPERVLAKKEN

555FXT/555FX

555RXT 

545FXT/545FX

345FR/545RXT/545RX

543RBK

536LiRX

536LiLX

535FBX

535RXT/535RX/336FR/135R 

535RJ

535LS

525RXT/525RX/533RS

525RK

525RJX

525LS

525LK

524R

524LK

336RK

243RJ/253RJ/543RBX/553RBX

233RJ

226R

143RII/153R/543RS/553RS
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Een flexibele heupbeschermer die de beweging van  
de machine volgt.

Makkelijk te bereiken panieksluiting voor 
noodgevallen.

Brede, geventileerde rugplaat. Verdeelt gewicht van schouders naar heupen.Past zowel mannen als vrouwen door instellingen boven 
en onder het borstgedeelte.

Een flexibel schoudergedeelte en individuele  
hoogte-instelling.

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

Het gebruik van een harnas verbetert uw bewegingspatroon, 
helpt u veiliger te werken en biedt verlichting voor uw lichaam. 
Daarom hebben we zo veel tijd geïnvesteerd in het ontwik-
kelen van harnassen die u helpen zoveel mogelijk uit uw 
machine te halen. Want wanneer een machine juist wordt 
gebruikt, is deze gemakkelijker te hanteren en dat leidt 
weer tot betere resultaten. Onze ergonomische harnassen 

verdelen zeer effectief het gewicht van de machine, voor 
een zo goed mogelijke balans. Hierdoor voelt de machine 
lichter aan, is gemakkelijker te manoeuvreren en minder  
inspannend om te bedienen. Op onze website vindt u meer 
 informatie: vergelijkingstabellen, video’s en ons complete 
 assortiment harnassen.

ONZE ERGONOMISCH ONTWORPEN 
HARNASSEN VERDELEN DE BELASTING 
GELIJKMATIG EN HELPEN U OM OP DE 
JUISTE MANIER TE BEWEGEN
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BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE FLEX BALANCE 55 BALANCE 35 BALANCE 35 B

Brede, geventileerde rugplaat

Snel in te stellen

Gevoerde, ergonomische schouderbanden

Schokabsorberend heupkussen — — —

Flexibele heupkussenvering —

Brede, gevoerde heupgordel — — — —

Snelsluiting op heupkussen — — — —

Maai- en zaagstand — — — —

In hoogte verstelbare rugplaat — — — — —

Flexibel schoudergedeelte — — — — —

Speciale instelling voor vrouwen — — — — —

 = Verkrijgbaar – = Niet verkrijgbaar

BALANCE XT™

Ons meest geavanceerde draagstel 
met een aantal unieke kenmerken, 
zoals instellingen voor mannen en 
vrouwen en een draaiend en hoogte 
instelbaar schoudergedeelte. U krijgt 
een uitstekende verdeling van het 
gewicht tussen de schouders en tussen 
borstkas en rug. Het draagstel verdeelt 
bovendien een stuk van de belasting 
van de schouders naar de heupen. 
578 44 98-01

BALANCE X™

Een enorme verlichting voor uw 
bovenlichaam en armen dankzij een 
uitstekende gewichts ver deling tussen 
de schouders, tussen borstkas en rug, 
en van de schouders naar de heupen. 
578 44 97-01

BALANCE FLEX

Dit harnas biedt een goede 
ondersteuning voor alle 
producten met een stok,  
of u nu hoog, ver weg of 
dichtbij werkt. 
578 44 99-01

BALANCE 55/BALANCE 35

Ergonomisch ontworpen 
draagstellen die de belasting 
optimaal verdelen over uw beide 
schouders, borst en rug.  
Balance 55 537 27 57-01 
Balance 35 537 27 57-02

MOTORZEISEN EN TRIMMERS

BALANCE 35 B

Een ergonomisch ontworpen 
harnas, speciaal ontwikkeld 
voor onze accu trimmers. 
Verdeelt het gewicht van de 
machine. De bevestigings-
haak met heupbeschermmer 
zijn flexibel, om de rug van 
de gebruiker nog meer te 
ontzien. 537 27 57-05
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ACCESSOIRES VOOR MOTORZEISEN EN TRIMMERS

Ventilatieritsen onder de  
mouwen voor een aangename 
temperatuur.

Waterafstotend materiaal aan de 
voor- en zijkanten van de pijpen, 
met gevoerde bescherming.

Een heupzak om extra vulling  
in te doen, ter bescherming  
tijdens het trimmen.

De schouders zijn extra  
verstevigd voor een betere 
duurzaamheid.

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

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 voorkant 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. Ergonomisch voorgebogen knieën.  
Maat 46–60. 580 68 81-xx

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 ventilatiepas  
op het rugpand leveren temperatuurcomfort op. Ergonomisch 
 voorgebogen mouwen. Maat S–XXL. 580 68 82-xx
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ACCESSOIRES VOOR MOTORZEISEN EN TRIMMERS

HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT

Nauwaansluitende, comfortabele handschoenen 
met geitenleren handpalmen (die vocht 
weerstaan) en een sterke jerseystof aan de 
bovenkant. De vingers zijn versterkt voor extra 
 duurzaamheid. 579 38 00-xx

VEILIGHEIDSSCHOENEN, TECHNICAL

Gemaakt van hoge kwaliteit leer en nylon gaas -
materiaal. De neus van composietmateriaal 
zorgt ervoor dat de schoenen lichtgewicht 
worden. Ze zijn 100 % waterproof maar wel 
ademend dankzij een Sympatex® membraan. 
Extra rubberen bescherming aan voorzijde. 
Perfect voor in de tuin en uw vrijetijd. 
575 35 47-xx

VEILIGHEIDSLAARZEN, FUNCTIONAL 28

Handgemaakt met zaagbescherming, extra 
versterkte bovenkant met lange veter, stalen 
neus en versterkt rond de zool, die is voor-
bereid voor spikes. Met een canvas voering  
en lange veter achter. Griprandjes aan de 
schachten en hielblokjes maken het aan- en 
uittrekken van de laarzen makkelijker. 
573 95 59-xx

VEILIGHEIDSBRIL

Krasbestendige bril met poten die verlengd en glazen die versteld kunnen 
 worden. Geelgetinte glazen (544 96 37-02) verbeteren het zicht in het donker. 
Grijsgetinte glazen (544 96 37-03) met UV-bescherming verbeteren het zicht 
in zonnige omstandigheden. Goggles (544 96 39-01) gemaakt voor mensen  
die een bril dragen, met anti-condensbehandeling en stootvast.  
Clear 544 96 37-01.

JERRYCAN 6 LITER

Een door Husqvarna ontwikkelde  
jerrycan met een anti-lektuit die een 
doeltreffende overvulbescherming 
heeft. Wanneer de tank vol is, wordt 
de stroom automatisch afgesloten en 
kunt u de jerrycan optillen zonder te 
knoeien. 505 69 80-01

GEHOOR/GELAAT BESCHERMING

Comfortabel ontwerp. Met de mogelijkheid de druk met 20 % aan te  passen. 
Heeft een bescherming tussen vizier en beugel, die uw hoofd  beschermt 
 tegen gras en regen. Kan ook worden voorzien van een zonneklep. Met 
 perspex vizier 505 66 53-48. Met gaasvizier 505 66 53-58.

GEHOORBESCHERMING MET FM RADIO

De beugel zorgt voor minder druk op het hoofd en de gehoorbescherming 
voor het linker- en rechteroor hebben een eigen ontwerp. Dit houdt in dat de 
vormen van het hoofd en oren gevolgd worden. Het geeft ook een verbeterde 
demping en geluidskwaliteit. FM-radio en 3,5 mm (AUX) voor mp3 of 
communicatieradio. Beugel 578 27 49-01. Voor helm 578 27 49-02.
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HET KNIPPEN VAN MOEILIJKE  
HAGEN IS NOG NOOIT ZO 
GEMAKKELIJK GEWEEST

HEGGENSCHAREN

Alles wat wij doen is bedoeld om uw werk gemakkelijker  
te maken. Dit is vooral duidelijk bij de ontwikkeling 
van onze heggenscharen. Dit zijn robuuste en krach-
tige, maar tegelijker tijd lichte en goed gebalanceerde 
werkkameraden. Boordevol ergonomisch ontworpen 

oplossingen en slimme eigenschappen (zoals 
 draaiende handgrepen en op afstand bediende 
hoekin stelling van de knipbalk), die u in staat stellen 
om ook in de meest veeleisende situaties snel  
en efficiënt te werken.



Geavanceerd antitrillings-
systeem houdt u alert en 
productief.

Ons antitrillingssysteem Low Vib houdt u alert en productief – zelfs tijdens 
langdurig gebruik. Tussen het motorhuis en de handgreepbevestiging zijn 
zorg vuldig geteste dempelementen geïnstalleerd die gemaakt zijn van stalen 
veren of rubberen moffen (afhankelijk van het model), en die de trillingen 
van de motor, transmissie en de maaiapparatuur effectief absorberen.  
Dit minimaliseert de trilling in de handgrepen, wat helpt om uw armen en 
handen te beschermen.

Robuuste overbrenging  
voor langer werken.

Onze machines worden gemaakt om jarenlang zorgeloos te functioneren. 
Behuizingen en kappen van de overbrenging worden gemaakt van 
lichtgewicht aluminium en magnesium van topkwaliteit. Tandwielen die 
met hoge nauwkeurigheid zijn gemaakt, zorgen voor een betrouw bare 
werking. De krukas is stabiel geïntegreerd in het overbrengingshuis  
voor een lange levensduur. Drijfstangen met naaldlagers en afgedichte, 
permanent gesmeerde lagers betekenen eenvoudig onderhoud en 
langere service- intervallen. En speciaal ontwikkelde afdichtingen 
voorkomen doeltreffend dat er stof en vuil in de overbrengingen komt.

HEGGENSCHAREN

Een laag gewicht, weinig 
trillingen en geen emissie 
voor een prettigere werkdag. 

Met hun lage gewicht, weinig trillingen en werking zonder uitlaatgassen 
bieden onze accu heggenscharen de gebruiker een gezonde werk-
omgeving. En tot vreugde van zowel de gebruiker als de plaatselijke 
bewoners is de accu motor stil, waardoor het geluidsniveau laag blijft. 
Na een dag hagen knippen voelt u waarschijnlijk het verschil niet alleen 
in uw armen en schouders maar ook in uw neus en oren.

Geoptimaliseerde messen 
voor efficiënte klussen.

Het ontwerp van de messen zorgt dat u in alle situaties efficiënt kunt 
werken. De twee messen zijn zeer scherp, stijf en duurzaam met opti-
male snijhoeken. Daarnaast bieden onze machines een messnelheid 
die een hoge productiviteit mogelijk maakt. Dankzij de grote opening 
tussen de tanden is het mogelijk om dikke takken te knippen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 525HF3S

Cilinderinhoud, cm³ 25,4

Vermogen, kW * 1,0

Meslengte, mm 65

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

 , 
eq

 ) voor/achter handgreep, m /s² 3,9/2,9

Lengte, cm 192

Gewicht, kg 6,1

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 110.

■■ Een bijpassend stevig ontwerp voor het echte zware werk.

■■ Een langere gefixeerde voor een hogere productiviteit.

■■ Intuïtieve knoppen voor choke, brandstofpomp en het stoppen van  
de motor.

■■ X-Torq motor met meer vermogen, minder brandstofverbruik en minder 
uitlaatemissie.

■■ Een laag gewicht en een goed gebalanceerd ontwerp maken  
de heggenschaar makkelijk te manoeuvreren.

■■ De plaats van de motor zorgt ervoor dat de emissie van de gebruiker  
afgericht wordt.

■■ Duurzame metalen plaat om de motor en de brandstoftank  
te beschermen.

HUSQVARNA 525HF3S

Krachtige, vaste stokheggenschaar  
voor het zware werk.

Gemakkelijk te starten met een intuïtief ontwerp van de 
knoppen voor starten/stoppen, choke en brandstofpomp.

De metalen plaat beschermt de motor en brandstoftank 
tegen slijtage en beschadiging.

Met het lange mes kunt u langere zwaaien maken  
en verbetert u de productiviteit.
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HEGGENSCHAREN

■■ X-Torq motor met meer vermogen, minder brandstofverbruik en minder 
uitlaatemissie.

■■ Een robuuste overbrenging, duurzame overbrengings com ponenten  
en messen van topkwaliteit zorgen voor een lange levensduur onder 
zware werkomstandigheden.

HUSQVARNA 226HS99S/226HS75S

Robuuste, goed gebalanceerde  
en productieve machines.

■■ X-Torq motor met meer vermogen, minder brandstofverbruik en minder 
uitlaatemissie.

■■ Een robuuste overbrenging, duurzame overbrengingscomponenten  
en messen van topkwaliteit zorgen voor een lange levensduur onder 
zware werkomstandigheden. 

■■ De achterhandgreep kan gedraaid worden, voor makkelijker  
verticaal snoeien.

HUSQVARNA 226HD75S/226HD60S

Maakt het gemakkelijk om verticaal  
en horizontaal te knippen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 226HS99S 226HS75S

Cilinderinhoud, cm³ 23,6 23,6

Vermogen, kW * 0,85 0,85

Meslengte, cm 108 75

Equivalent trillingsniveau (a
 hv , eq

 )  
voor/achter handgreep, m /s²

8,6/3,5 8,1/3,7

Gewicht, kg 5,3 5,7

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 110.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 226HD75S 226HD60S

Cilinderinhoud, cm³ 23,6 23,6

Vermogen, kW * 0,85 0,85

Meslengte, cm 75 60

Equivalent trillingsniveau (a
 hv , eq

 )  
voor/achter handgreep, m /s²

3,6/4,4 2,0/2,5

Gewicht, kg 6,0 5,8

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 110.

De heggenscharen hebben knipmessen 
van gehard staal, die langer scherp blijven 
en duurzaamheid opleveren.

Effectieve trillingsdemping (Low Vib) in de 
handgrepen vermindert de spanning op 
 armen en handen voor aangenamer werken.

X-Torq motortechnologie levert meer 
 vermogen en acceleratie. Het verlaagt ook 
het brandstofverbruik en de uitlaatgassen.

Een robuuste overbrenging, slijtvaste 
componenten en messen van topkwaliteit 
zorgen voor duurzaamheid onder zware 
werkomstandigheden. 
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NIEUW!

HEGGENSCHAREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiHE3

Snijsnelheid, bewegingen/min 4000

Meslengte, cm 55

Totale lengte, cm 226

Opening tanden, mm 32

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² 3,5/2,5

Gewicht zonder accu, kg 4,2

Aanbevolen geïntegreerde accu: BLi200/300. Ruggedragen accu’s: BLi520X/BLi940X.

■■ Met een bereik tot 3,5 meter kunt u gemakkelijk zowel brede als hoge 
hagen knippen.

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties bij hoge temperaturen.

■■ De hoek van de knipbalk wordt aangepast op afstand.

■■ De Economy stand savE™ draagt bij tot maximale werktijd.

■■ Een 55 cm lang hogesnelheids mes voor veeleisend professioneel 
gebruik.

■■ Door het lichte, goed gebalanceerde ontwerp is het mogelijk om ook 
tijdens lange werkdagen efficiënt te werken.

■■ Geen directe emissie, stil en weinig trillingen voor de best mogelijke 
arbeidsomstandigheden.

■■ Om transport te vereenvoudigen kunt u de knipbalk langs de steel 
klappen

HUSQVARNA 536LiHE3

Hoge hagen knippen met een krachtige 
stokheggenschaar.

Voor extra gemak kan de knipbalk op afstand worden 
 versteld.

De knipbalk kan in diverse hoeken worden gezet. Zo vindt 
u eenvoudig de perfect hoek voor de verschillende werk-
zaamheden.

Een bereik van 3,5 meter betekent dat u eenvoudig zowel 
brede als hoge hagen kunt knippen.

Kleine investering – grote opbrengst.
Het opladen van een accu kost slechts een fractie van de prijs 
van een tank brandstof. Uw exacte break-even punt is afhankelijk 
van het type machine dat u gebruikt en hoe vaak u deze gebruikt. 
Bekijk onze break-even calculator op husqvarna.be om uw 
eigen berekening te maken.

Ko
st

en

Maanden

ACCU HEGGENSCHAAR

BENZINE HEGGENSCHAAR

incl. 2 accu’s en 1 oplader

incl. benzine

Break-even
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HEGGENSCHAREN

HUSQVARNA 536LiHD60X

Flexibele, lichte en efficiënte accu 
heggenschaar.

■■ Hoogpresterende motor met een lange levensduur voor een hoge  
betrouwbaarheid.

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge tempera turen.

■■ De Economy stand savE™ draagt bij tot maximale werktijd.

■■ Een 60 cm lange hogesnelheids-knipbalk voor veeleisend professioneel 
gebruik. Aantal knipbewegingen 4.000/min.

■■ De achterhandgreep kan gedraaid worden, voor makkelijker verticaal  
en horizontaal knippen.

■■ Lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp maakt doelmatig werken 
eenvoudiger, zelfs bij langdurige klussen.

■■ Geen directe emissie, stil en weinig trillingen voor de best mogelijke  
werkomstandigheden.

■■ Hoogpresterende motor met een lange levensduur voor een hoge  
betrouwbaarheid.

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge tempera turen.

■■ De Economy stand savE™ draagt bij tot maximale werktijd.

■■ Een 70 cm lange hogesnelheids-knipbalk voor veeleisend professioneel 
gebruik. Aantal knipbewegingen 4.000/min.

■■ De achterhandgreep kan gedraaid worden, voor makkelijker verticaal  
en horizontaal knippen.

■■ Lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp maakt doelmatig werken 
eenvoudiger, zelfs bij langdurige klussen.

■■ Geen directe emissie, stil en weinig trillingen voor de best mogelijke  
werkomstandigheden.

HUSQVARNA 536LiHD70X

Krachtige accu-machine met  
extra bereik.

De door Husqvarna ontwikkelde motor 
zorgt voor  fantastische, langdurige 
prestaties.

Een laag geluidsniveau en weinig trillingen 
betekenen  minder verstoring en vermoeid-
heid, ook tijdens lange werkdagen.

De ergonimsche achterhandgreep is 
draaibaar voor de meest comfortabele  
en minst inspannende werkhouding.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiHD60X

Snijsnelheid, bewegingen/min 4000

Meslengte, cm 60

Opening tanden, mm 32

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² 1,6/2,5

Gewicht zonder accu, kg 3,8

Aanbevolen geïntegreerde accu: BLi100 voor een laag gewicht, BLi200 voor lange operati-
onele tijd of de ruggedragen accu’s BLi520X en BLi940X.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiHD70X

Snijsnelheid, bewegingen/min 4000

Meslengte, cm 70

Opening tanden, mm 32

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² 2,3/3,5

Gewicht zonder accu, kg 3,9

Aanbevolen geïntegreerde accu: BLi100 voor een laag gewicht, BLi200 voor lange operati-
onele tijd of de ruggedragen accu’s BLi520X en BLi940X.

Met de spaarstand savE™ kunt u langer 
werken zonder dat u de accu hoeft op te 
laden of te vervangen.
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HOE LANG KAN IK WERKEN MET EEN ACCULADING? 

EEN NOG STERKER  
ACCU-ASSORTIMENT

TECHNISCHE SPECIFICATIES BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Type Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

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

Energie, Wh 940 520 335 180 90

Gewicht, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Licht van gewicht en ontworpen voor comfort en gebruiksgemak tijdens langdurig werken.  
Stil genoeg om overal, op elk moment, te gebruiken.

Langere operationele tijd –  
voor een betere productiviteit.
HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

De grote Li-ion accu zorgt langdurig voor vermogen en prestaties van topklasse en stelt u in staat 
efficiënt te werken met minder onderbrekingen om de accu te wisselen. Brede, gevoerde banden en 
een heupgordel zorgen dat het harnas ook tijdens lange werkdagen comfortabel is om te dragen. 
Verschillende verstelopties om gebruikers van verschillende lengtes te passen. De accu-adapter  
past op alle Husqvarna handgedragen accu-producten.

Li-ION ACCU BLi300

Top-of-range, met een uitstekende operationele 
tijd en een marktleidende capaciteit/gewichts-
ratio. Met 4-LED oplaadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling. 9,4 Ah.

Li-ION ACCU BLi200

Lange operationele tijd met hoge duurzaam-
heid. Met 4-LED oplaadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling. 5,2 Ah.

Li-ION ACCU BLi100

Goede operationele en het laagste gewicht.  
Met 4-LED oplaadindicator, all-weather werking 
en uitstekende koeling. 2,6 Ah.

HEGGENSCHAREN

ACCU 536LiHD70X/536LiHD60X 536LiHE3

LICHT ZWAAR LICHT ZWAAR

BLi300 3 h 45 min 1 h 50 min 3 h 45 min 1 h 50 min

BLi200 2 h 5 min 1 h 2 h 5 min 1 h

BLi100 1 h 5 min 30 min 1 h 5 min 30 min

BLi940X 10 h 30 min 5 h 10 min 10 h 30 min 5 h 10 min

BLi520X 5 h 50 min 2 h 50 min 5 h 50 min 2 h 50 min

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen/klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden.

NIEUW!
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Slimme accessoires maken uw werk gemakkelijker.

SPANNINGSOMZETTER VI600F

Hiermee kunt u uw Husqvarna accu-producten 
snel laden in het veld, door 12 V DC van een lood-
zuur-accu om te zetten naar 220 V AC voor uw 
QC330 en QC500 snelladers.*

ACCUBOX

Een box voor veilig vervoer en opslag van  
Husqvarna accu’s, opladers en andere accessoires. 
Past heel goed bij het Systainer-Box-Systeem.

BLi ACCUTAS

Houdt accu’s warm, zelfs gedurende de winter, 
voor een zo lang mogelijke operationele tijd.  
Absorbeert zeer doeltreffend schokken en be-
schermt tegen vuil, viezigheid en vocht. Kan aan 
de riem bevestigd worden. Geschikt voor BLi80, 
BLi150, BLi100 en BLi200 accu’s.

* Deep-cycle accu aanbevolen.

Geef elk teamlid 
een eigen harnas. 
Wanneer teamleden backpackaccu’s met 
elkaar delen, maakt een eigen harnas het 
mogelijk om de accu gewoon los te halen 
en te ruilen. Het harnas blijft dan optimaal 
aangepast aan de individuele pasvorm. 

Opladers voor elke wens.

12 V VELDLADER QC80F

Hiermee kunt u uw Husqvarna accu producten 
opladen via de 12 V uitgang in uw auto of bus.

SNELLADERS QC500 / QC330 /QC80

Met Husqvarna snelladers krijgen uw Husqvarna 
accu producten heel snel een volle lading.  
De  oplaadtijd varieert met de afmeting van  
de  oplader en capaciteit van de accu. 
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ERVAAR DE KRACHT ZONDER  
HET ZELFS MAAR TE VOELEN

BLADBLAZERS

Onze blazers hebben unieke ventilatoren die een 
hoge luchtsnelheid en krachtige luchtstroom gene-
reren. Dit geldt voor onze fantastische rug gedragen 
blazers op benzine en ook voor onze nieuwe reeks 
zeer efficiënte handgedragen accu blazers. Welke 
blazer u ook kiest, u zult er ook grote, zware hopen 

nat blad mee weg kunnen blazen. Alle blazers zijn 
ook ergonomisch ontworpen en hebben lage 
trillings niveaus om een hoge productiviteit mogelijk 
te maken in comfortabel gebruik. Het is het vuil dat 
bezwijkt onder de krachtige luchtstromen – niet  
uw schouders en armen.



 

BLADBLAZERS

Meer doen in minder tijd.
Bij Husqvarna ontwerpen we de blazers voor onze professionele klanten 
altijd voor maximale productiviteit en minimale belasting van de gebruiker. 
Elk detail, van de capaciteit van de brandstoftank tot de vorm van de blaas-
mond, is geoptimaliseerd met oog voor de prestaties, die ervoor zorgen 
dat uw werkdag winstgevender en makkelijker wordt. Ook bedrijfstijd en 
duurzaamheid krijgen veel prioriteit. En met een Husqvarna blazer hoeft u 
geen enkel compromis te sluiten op het gebied van ergonomie. Dat is te 
zien aan het flexibele ontwerp én de cruise control.

Fantastische blaas capaciteit, 
perfecte balans.

De Husqvarna 525BX is ontwikkeld voor professionele gebruikers die 
op zoek zijn naar een lichtgewicht benzine blazer met een hoog ver-
mogen. Met deze high performance blazer kunt u een hele dag werken 
zonder al te moe te worden, dankzij het compacte, goed gebalanceerde 
huis, het lage gewicht en het efficiënte anti-vib- systeem. U hoeft ook 
niet tegen reactie krachten te vechten, omdat de S-vormige uitlaat de 
luchtstroom langs de handgreep dwingt. De fantastische blaascapaciteit 
wordt geleverd door een krachtige, maar wel zuinige X-Torq motor in 
combinatie met een geoptimaliseerd ontwerp van ventilator en blaas-
pijp. Het starten en de bediening is makkelijker gemaakt met intuïtieve 
knoppen voor choke, brandstofpomp en stopschakelaar.

Optimaal design voor 
maximale luchtsnelheid.

Op alle Husqvarna bladblazers zit de gashendel op een plaats 
waardoor de laterale krachten efficiënt van de luchtstroom worden 
geelimineerd. Voor de operator betekent dit een ontspannen, 
comfortabele werkhouding, zonder lastige laterale krachten, waardoor  
u urenlang efficiënt kunt werken.

Geen laterale krachten voor 
minder inspannende werkdagen.

De geometrie voor de ventilatoren van bladblazers is geïnspireerd op turbine-
technologie. Door de grote diameter is een hoge druk en een hoge periferische 
snelheid mogelijk op lage motorsnelheden. Daarnaast hebben we ventilatoren 
en ventilatorhuizen ontworpen die de turbulentie verminderen en zorgen voor 
minimaal luchtverlies. De geoptimaliseerde pijpen en mondstukken dragen  
bij tot een hoge luchtstroom en krachtige, gerichte lucht waardoor  
u uitzonderlijk efficiënt kunt werken.
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BLADBLAZERS

■■ De X-Torq motortechnologie betekent hoge prestaties, tot 20 % lager 
brandstofverbruik en tot 75 % minder uitlaatemissie.

■■ Het unieke waaierontwerp geeft een hoge blaascapaciteit.

■■ Componenten die lang meegaan en speciaal ontwikkelde luchtfilters 
 zorgen voor optimale voorwaarden voor zorgeloze toepassing  
en langere bedrijfstijd.

■■ Ergonomisch ontworpen draagstellen met gevoerde schouderbanden  
en tailleriemen die de belasting verlichten.

■■ Asymmetrische comforthandgreep om laterale krachten tegen te gaan.

■■ Eenvoudig te monteren dubbele handgreep voor uw linkerhand maakt 
het makkelijker om langere periodes te werken (accessoire).

■■ Brede, gebogen blaasmond voor het efficiënt wegblazen van nat  
en zeer zwaar blad en afval (accessoire).

HUSQVARNA 580BTS/570BTS

Krachtige bladblazers met een robuust 
ontwerp.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 580BTS 570BTS

Cilinderinhoud, cm³ 75,6 65,6

Vermogen, kW * 3,3 2,9

Max. luchtstroom in pijp, m³/min 26 22

Gewicht, kg 11,8 11,2

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 110 – 111.

■■ Een fantastische blaascapaciteit garandeert een hoge productiviteit.

■■ Een krachtige X-Torq motor en geoptimaliseerd ontwerp van ventilator  
en blaaspijp.

■■ S-vormige uitlaat ligt in lijn met de handgreep om reactie krachten  
tegen te gaan.

■■ Intuïtieve knoppen voor gemakkelijk starten en bedienen.

■■ Een ergonomisch ontwerp met een laag gewicht en weinig trillingen  
maken lange werkdagen mogelijk.

■■ Een duurzaam ontwerp met componenten die lang meegaan  
en gemakkelijk onderhoud.

HUSQVARNA 525BX

Handgedragen blazer met hoge prestaties.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 525BX

Cilinderinhoud, cm³ 25,4

Vermogen, kW * 0,85

Max. luchtstroom in pijp, m³/min 13

Gewicht, kg 4,3

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 110 – 111.

Gemakkelijk te starten met een intuïtief 
ontwerp van de knoppen om te starten/
stoppen, choke en brandstofpomp.

Om de belasting van de gebruiker te mini-
maliseren, is de gashendel zo geplaatst 
dat de laterale krachten die door de lucht-
stroom en de motor worden opgewekt, 
geneutraliseerd worden.

X-Torq motortechnologie levert meer ver-
mogen en acceleratie. Het verlaagt ook 
het brandstofverbruik en de uitlaatgassen.

Ergonomisch ontworpen harnassen met 
gepolsterde schouderbanden en taillerie-
men die de belasting op het lichaam ver-
lichten.
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BLADBLAZERS

HUSQVARNA 536LiBX

Het minste geluid, de meeste lucht  
– een rug gedragen blazer met  
marktleidende prestaties.

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge tempera turen.

■■ Goed gebalanceerd ontwerp, laag gewicht en hoog zwaartepunt maken 
de blazer extra wendbaar.

■■ Een onderhoudsvrije, hoogpresterende en duurzame borstelloze motor 
voor een hoge betrouwbaarheid.

■■ Intuïtief bedieningspaneel met cruise control en boost-functie betekenen 
gemakkelijk en efficiënt werken.

■■ Het is mogelijk om zowel de geïntegreerde als de rug gedragen accu te 
gebruiken, geoptimaliseerd voor de wensen van de gebruiker.

■■ Uitgerust met een riemhaak voor gemakkelijk gebruik in combinatie met 
draagstel of schouderriem. 

■■ Door het lichte, goed gebalanceerde ontwerp is het mogelijk om ook  
tijdens langere werkzaamheden efficiënt te werken.

■■ Geen directe emissie, stil en weinig trillingen voor de best mogelijke  
werkomstandigheden.

■■ Geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers.

■■ Hoge luchtdruk voor flexibel en efficiënt schoonblazen.

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge tempera turen.

■■ Goed gebalanceerd ontwerp, laag gewicht en hoog zwaartepunt maken 
de blazer extra wendbaar.

■■ Een onderhoudsvrije, hoogpresterende en duurzame borstelloze motor 
voor een hoge betrouwbaarheid.

■■ Intuïtief bedieningspaneel met cruise control en boost-functie betekenen 
gemakkelijk en efficiënt werken.

■■ Alleen ontworpen voor een rug gedragen accu, en dus een optimaal  
design en laag gewicht. 

■■ Uitgerust met een riemhaak voor bevestiging aan een harnas.

■■ Door het lichte, goed gebalanceerde ontwerp is het mogelijk om ook  
tijdens langere werkzaamheden efficiënt te werken.

■■ Geen directe emissie, stil en weinig trillingen voor de best mogelijke  
werkomstandigheden.

■■ Geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers.

■■ Hoge luchtdruk voor flexibel en efficiënt schoonblazen.

HUSQVARNA 536LiB

Lichte, comfortabele en krachtige  
accu blazer.

Dankzij het geavanceerde flowdesign en 
de elektrische motor is het geluidsniveau 
laag. U kunt zo langer werken en zelfs op-
drachten accepteren in geluidsgevoelige 
 omgevingen.

De beste prestaties in de professionele 
accuklasse door het geavanceerde 
ventilatordesign van de elektrische motor.

Kies de cruise control-functie om het 
gewenste luchtvolume gemakkelijk in te 
kunnen stellen of de boost-stand wanneer 
er maximale luchtflow nodig is.

Een uitstekende ergonomie door een uit-
zonderlijke balans, comfortabele handgre-
pen en intuïtieve bediening.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiB

Motortype BLDC (borstelloos)

Luchtstroom in boostmodus, m³/u 800

Luchtsnelheid, m/s 48

Gewicht zonder accu, kg 2,4

Aanbevolen accu: BLi200 voor een laag gewicht, BLi300 voor lange operationele tijd  
of de ruggedragen accu’s BLi520X en BLi940X.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiBX

Motortype BLDC (borstelloos)

Luchtstroom in boostmodus, m³/u 850

Luchtsnelheid, m/s 50

Gewicht zonder accu, kg 2,5 (zonder kabel)

Accu optie: Ruggedragen accu BLi520X en ruggedragen accu BLi940X.
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HOE LANG KAN IK WERKEN MET EEN ACCULADING?

EEN NOG STERKER  
ACCU-ASSORTIMENT

TECHNISCHE SPECIFICATIES BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Type Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

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

Energie, Wh 940 520 335 180 90

Gewicht, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Licht van gewicht en ontworpen voor comfort en gebruiksgemak tijdens langdurig werken.  
Stil genoeg om overal, op elk moment, te gebruiken.

Langere operationele tijd –  
voor een betere productiviteit.
HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

De grote Li-ion accu zorgt langdurig voor vermogen en prestaties van topklasse en stelt u in staat 
efficiënt te werken met minder onderbrekingen om de accu te wisselen. Brede, gevoerde banden en 
een heupgordel zorgen dat het harnas ook tijdens lange werkdagen comfortabel is om te dragen. 
Verschillende verstelopties om gebruikers van verschillende lengtes te passen. De accu-adapter  
past op alle Husqvarna handgedragen accu-producten.

Li-ION ACCU BLi300

Top-of-range, met een uitstekende operationele 
tijd en een marktleidende capaciteit/gewichts-
ratio. Met 4-LED oplaadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling. 9,4 Ah.

Li-ION ACCU BLi200

Lange operationele tijd met hoge duurzaam-
heid. Met 4-LED oplaadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling. 5,2 Ah.

Li-ION ACCU BLi100

Goede operationele en het laagste gewicht.  
Met 4-LED oplaadindicator, all-weather werking 
en uitstekende koeling. 2,6 Ah.

BLADBLAZERS

ACCU 536LiBX / 536LiB 

LICHT ZWAAR

BLi300 1 h 5 min 40 min

BLi200 35 min 20 min

BLi100 20 min 10 min

BLi940X 3 h 10 min 1 h 50 min

BLi520X 1 h 40 min 1 h

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen/klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden.

NIEUW!
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Slimme accessoires maken uw werk 
gemakkelijker.

Geef elk teamlid 
een eigen harnas. 
Wanneer teamleden backpackaccu’s met 
elkaar delen, maakt een eigen harnas het 
mogelijk om de accu gewoon los te halen 
en te ruilen. Het harnas blijft dan optimaal 
aangepast aan de individuele pasvorm. 

Opladers voor elke wens.

12 V VELDLADER QC80F

Hiermee kunt u uw Husqvarna accu producten 
opladen via de 12 V uitgang in uw auto of bus.

SNELLADERS QC500 / QC330 /QC80

Met Husqvarna snelladers krijgen uw Husqvarna 
accu producten heel snel een volle lading.  
De  oplaadtijd varieert met de afmeting van  
de  oplader en capaciteit van de accu. 

BLADBLAZERS

SPANNINGSOMZETTER VI600F

Hiermee kunt u uw Husqvarna accu-producten 
snel laden in het veld, door 12 V DC van een 
 loodzuur-accu om te zetten naar 220 V AC  
voor uw QC330 en QC500 snelladers.*

ACCUBOX

Een box voor veilig vervoer en opslag van  
Husqvarna accu’s, opladers en andere accessoires. 
Past heel goed bij het Systainer-Box-Systeem.

BLi ACCUTAS

Houdt accu’s warm, zelfs gedurende de winter, 
voor een zo lang mogelijke operationele tijd.  
Absorbeert zeer doeltreffend schokken en 
 beschermt tegen vuil, viezigheid en vocht. Kan 
aan de riem bevestigd worden. Geschikt voor 
BLi80, BLi150, BLi100 en BLi200 accu’s.

HARNAS HEUPKUSSEN

Heupkussen voor het harnas van de backpack-
accu’s 536LiBX en 536LiRX. Voor een prettiger en 
meer ontspannen werkhouding, minder belastend 
voor uw schouders en armen.

PLATTE BLAASMOND

Met de platte blaasmond krijgt u extra bereikt en 
een scherp omlijnde luchtstroom.

HANDGREEP

Met de handgreep kunt u beide handen gebruiken 
om de bladblazer te manoeuvreren en optimaal te 
werken met minder belasting op uw schouders en 
armen.

* Deep-cycle accu aanbevolen.

OOG

Wanneer u met de blazer en een 
harnas werkt zorgt dit voor een 
minder belastende werkhouding.
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We luisteren en we leren, dat is de manier waarop  
we ons assortiment kettingzagen creëren, gebaseerd 
op werkelijke behoeften. Onze ontwikkelingswerk-
zaamheden 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.

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

U HOEFT GEEN KETTINGZAAG-
PROFESSIONAL TE ZIJN OM EFFICIËNT 
EN VEILIG TE WERKEN



 

Superieure 
manoeuvreerbaarheid.

Een hoog vermogen is niet noodzakelijkerwijs synoniem aan zware, 
onhandige machines. Bij het ontwerpen van onze kettingzagen streven 
we er altijd naar uw werk te vereenvoudigen. Onze nieuwste modellen 
zijn zeer lichte en slanke krachtbronnen. En we hebben de voorhand-
greep lager geplaatst en daardoor de afstand tussen de handgreep 
en het zwaartepunt van de zaag verminderd. Dit, in combinatie met 
een aantal andere grote en kleine design oplossingen, maakt het nu 
eenvoudig om zelfs onze krachtigste kettingzagen in alle hoeken te 
draaien.

Getest onder extreme 
omstandigheden.

Alle kettingzagen ondergaan intensieve testen, zowel in laboratoria als  
in het veld. We laten de machines honderden uren proefdraaien in test-
opstellingen waar de kettingzagen op verschillende snelheden worden 
belast om het zagen te simuleren. Dit wordt gedaan om mogelijke 
temperatuurproblemen te detecteren. De testtijd komt overeen met bijna 
10 keer de bedrijfstijd in werkelijkheid. Om trillings problemen op te 
sporen laten we de kettingzagen gedurende lange tijd op vol gas lopen 
in laboratorium testen. Daarnaast stellen we de kettingzagen bloot aan 
veeleisende slagtesten én uitzonderlijke kou en verzengende hitte, om 
te zorgen dat ze aan alle eisen voldoen wanneer u ze gaat gebruiken.

Optimale motorinstellingen 
maximaliseren uw efficiëntie.

Onze AutoTune™ functie zorgt dat uw motor altijd optimaal loopt. Het stelt 
automatisch het juiste lucht-brandstofmengsel voor een bepaalde snelheid 
af, om te compenseren voor factoren zoals vochtigheid, hoogte, tempera-
tuur, brandstof en verstoppen van het luchtfilter. Met de optimale instelling 
krijgt u efficiënte resultaten en hoeft u zelf niet zo veel tijd te besteden aan 
het afstellen van de carburateur.

Weinig trillingen houden  
u gezond.

Dankzij de efficiënte trillingsdemping (Low Vib) kunt u comfortabel en 
efficiënt werken – zonder doorbloedingsproblemen door trillingen. 
Door de tank en handgrepen van de motor en de zaag-uitrusting te 
scheiden met zorgvuldig afgestemde antitrilelementen zijn we erin 
geslaagd om de trillingen in de handgrepen op uitzonderlijk lage 
niveaus te houden. Dit helpt allemaal om uw armen en handen te 
ontzien zodat u op lange termijn gezond blijft. 



■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel en verlaagt het 
brandstofverbruik en uitlaatemissie aanzienlijk.

■■ De motor stelt automatisch in op een optimale werking, ongeacht factoren 
als temperatuur, vochtigheid en brandstofsoort (AutoTune™).

■■ RevBoost™ is een motoreigenschap, die voor uitzonderlijk snelle  
acceleratie en een extra hoge kettingsnelheid zorgt. Het snoeien van 
takken wordt hierdoor veel efficiënter (van toepassing op 560 XP®  
en 562 XP®).

■■ Effectief anti-trillingssysteem (Low Vib) voor comfortabel werken.

■■ Met Air Injection™ krijgt u langere service-intervallen, een gelijkmatiger 
werking en minder slijtage.

■■ Stevig gebouwde magnesium carter en gesmede driedelige krukas voor 
maximale duurzaamheid.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de weer-
stand in het startkoord te reduceren.

■■ De 560 XP® en 562 XP® zijn ook verkrijgbaar als 560 XP® G en  
562 XP® G met verwarmde handgrepen die ervoor zorgen dat de zagen 
aangenamer zijn om te gebruiken in koude en vochtige omstandig heden.

■■ De 562 XP® heeft een extra groot luchtfilter voor langer probleem loos 
gebruik.

■■ De 562 XP® kan worden uitgerust met zaagbladen tot 28".

TECHNISCHE SPECIFICATIES 576 XP®

Cilinderinhoud, cm³ 73,5

Geleverd vermogen, kW * 4,2

Aanbevolen zaagbladlengte, min – max, cm 38 – 70

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 6,6

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 562 XP® 560 XP® 555

Cilinderinhoud, cm³ 59,8 59,8 59,8

Geleverd vermogen, kW * 3,5 3,5 3,1

Aanbevolen zaagblad lengte min – max, cm 38 – 70 33 – 60 33 – 60

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 6,1 5,9 5,9

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel en verlaagt het 
brandstofverbruik en uitlaatemissie aanzienlijk.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ Met Air Injection™ krijgt u langere service-intervallen, een gelijkmatiger 
werking en minder slijtage. 

■■ De motor stelt automatisch in op een optimale werking, ongeacht factoren 
als temperatuur, vochtigheid en brandstofsoort (AutoTune™).

■■ Is ook verkrijgbaar als 576 XP® G met verwarmde handgrepen,  
die de zaag comfortabeler maken tijdens gebruik in koude en klamme 
omstandigheden.

HUSQVARNA 562 XP®/560 XP®/555

Krachtige, effectieve zagen voor  
veeleisende werkzaamheden.

AutoTune™ betekent dat de motor auto-
matisch aangepast wordt voor optimale 
werking, onafhankelijk van temperatuur, 
vochtigheid, brandstoftype enz.

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

HUSQVARNA 576 XP® 

Een fantastische kettingzaag die een 
gigantisch vermogen levert.

X-Torq motortechnologie levert meer 
 vermogen en acceleratie. Het verlaagt ook 
het brandstofverbruik en de uitlaatgassen.

Air Injection™ is een geavanceerd lucht-
filtersysteem dat zorgt voor een gelijk-
matigere motorwerking, minder slijtage  
en  bovenal langere intervallen tussen  
het schoonmaken van het filter.

Verkrijgbaar met verwarmde handgrepen, 
die de zaag comfortabeler maken tijdens 
gebruik in koude en klamme omstandig-
heden en nadelige effecten van trillingen 
verminderen.
(562 XPG/560 XPG/550 XPG/543 XPG)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 550 XP® TB™/550 XP®

Cilinderinhoud, cm³ 50,1

Geleverd vermogen, kW * 2,8

Aanbevolen zaagbladlengte, min – max, cm 33 – 50

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 5,0 /4,9

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 545

Cilinderinhoud, cm³ 50,1

Geleverd vermogen, kW * 2,5

Aanbevolen zaagbladlengte, min – max, cm 33 – 50

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 4,9

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel en verlaagt het 
brandstofverbruik en uitlaatemissie aanzienlijk.

■■ Effectief anti-trillingssysteem (Low Vib) voor comfortabel werken.

■■ Met Air Injection™ krijgt u langere service-intervallen, een gelijkmatiger 
werking en minder slijtage.

■■ Stevig gebouwde magnesium carter en gesmede driedelige krukas  
voor maximale duurzaamheid.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ De motor stelt automatisch in op een optimale werking, ongeacht 
factoren als temperatuur, vochtigheid en brandstofsoort (AutoTune™).

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel en verlaagt het 
brandstofverbruik en uitlaatemissie aanzienlijk.

■■ De motor stelt automatisch in op een optimale werking, ongeacht factoren 
als temperatuur, vochtigheid en brandstofsoort (AutoTune™).

■■ RevBoost™ is een motoreigenschap, die voor uitzonderlijk snelle  
acceleratie en een extra hoge kettingsnelheid zorgt. Het snoeien van 
takken wordt hierdoor veel efficiënter (van toepassing op 550 XP®).

■■ Effectief anti-trillingssysteem (Low Vib) voor comfortabel werken.

■■ Met Air Injection™ krijgt u langere service-intervallen, een gelijkmatiger 
werking en minder slijtage.

■■ Stevig gebouwde magnesium carter en gesmede driedelige krukas voor 
maximale duurzaamheid.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ De 550 XP® is ook verkrijgbaar als 550 XP® G met verwarmde 
handgrepen, die de zaag comfortabeler in gebruik maken bij koude en  
klamme omstandigheden.

■■ Beide modellen zijn verkrijgbaar met de unieke, drievoudig te activeren 
kettingrem TrioBrake™ voor efficiënter, veiliger en prettiger werken.

HUSQVARNA 550 XP® TRIOBRAKE™/550 XP®

Snelle kettingzagen voor efficiënt vellen  
en wegzagen van takken.

De drievoudig geactiveerde kettingrem 
TrioBrake™ zorgt dat u veiliger, prettiger, 
ergonomischer en efficiënter kunt werken 
(550 XP®).

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

HUSQVARNA 545 

Krachtige kettingzaag voor efficiënte 
allround klussen.

Stevig gebouwde magnesium carter en 
gesmede driedelige krukas voor maximale 
duurzaamheid.

Smart Start maakt dat de motor gemakke-
lijker start, door de weerstand in het start-
koord te verminderen.

De opklapdop van de tank gaat gemakke-
lijk open en dicht wanneer u moet bijvullen.
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■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel en verlaagt het 
brandstofverbruik en uitlaatemissie aanzienlijk.

■■ Effectieve trillingsdemping (Low Vib) voor comfortabel werken.

■■ Met Air Injection™ krijgt u langere service-intervallen, een gelijkmatiger 
werking en minder slijtage.

■■ Stevig gebouwde magnesium carter en gesmede driedelige krukas voor 
maximale duurzaamheid.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de weer-
stand in het startkoord te reduceren.

■■ De 543 XP® is ook verkrijgbaar als 543 XP® G met verwarmde 
 handgrepen, die de zaag veel comfortabeler maken om te gebruiken  
bij koude en vochtige omstandigheden.

HUSQVARNA 543 XP®

Snelle, lichtgewicht en comfortabele 
all-round kettingzagen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 543 XP®

Cilinderinhoud, cm³ 43,1

Geleverd vermogen, kW * 2,2

Aanbevolen zaagbladlengte, min – max, cm 33 – 45

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 4,5

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

HUSQVARNA 536Li XP®

Krachtige accu kettingzaag voor veeleisende 
werkzaamheden, binnen én buiten.

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge tempera turen.

■■ Goed gebalanceerd, compact ontwerp, laag gewicht en hoog zwaarte-
punt maken de zaag extra wendbaar.

■■ De economy-stand met savE™ maakt dat u langer kunt werken zonder  
de accu te hoeven opladen of wisselen.

■■ Een intuïtief toetsenbord betekent dat u de zaag kunt starten en stoppen 
met één druk op de knop, en u kunt zien wanneer de kettingzaag actief 
en gereed voor gebruik is.

■■ De hoge kettingsnelheid van 20 m/s draagt bij tot soepel, efficiënt zagen.

■■ Effectieve automatische kettingrem maakt het werk veiliger.

■■ Opklapdop voor olietank, die makkelijk open gaat.

■■ De zaagbladmoeren zijn in het kettingdeksel geïntegreerd om te zorgen 
dat u ze niet verliest wanneer u het zaagblad of ketting wisselt.

Het centrifugale luchtreinigingssysteem 
Air Injection™ draagt bij tot minder slijtage 
en langere schoonmaak intervallen voor 
het filter.

De Economy-stand savE™ betekent maxi-
male bedrijfstijd, zodat u langer met een 
accu-lading kunt werken.

Een aan de zijkant gemonteerde ket-
tingspanner maakt het instellen van de 
kettingspanning snel en makkelijk.

De efficiënte door Husqvarna ontwikkelde 
motor bezorgt u een hoge kettingsnelheid 
en de best mogelijke zaagprestaties.

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536Li XP®

Kettingsnelheid, m/s 20

Advieslengte zaagblad, min–max, cm 25 – 35

Gewicht (excl. accu en zaag-garnituur), kg 2,6

Aanbevolen geïntegreerde accu: BLi200 en BLi300 voor lange operationele tijd of de 
ruggedragen accu’s BLi520X en BLi940X.
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12 24

Kleine investering – grote opbrengst.
Het opladen van een accu kost slechts een fractie van de prijs 
van een tank brandstof. Uw exacte break-even punt is afhankelijk 
van het type machine dat u gebruikt en hoe vaak u deze gebruikt. 
Bekijk onze break-even calculator op husqvarna.be om uw eigen 
berekening te maken.

Maanden

ACCU KETTINGZAAG

BENZINE KETTINGZAAG

incl. 2 accu's en lader

incl. benzineBreak-even

Ko
st
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■■ Goed gebalanceerd, compact ontwerp en hoog zwaartepunt maken  
de zaag extra wendbaar.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel en verlaagt het 
brandstofverbruik en uitlaatemissie aanzienlijk.

■■ De motor stelt automatisch in op een optimale werking, ongeacht factoren 
als temperatuur, vochtigheid en brandstofsoort (AutoTune™).

■■ Met Air Injection™ krijgt u langere service-intervallen, een gelijkmatiger 
werking en minder slijtage.

■■ De efficiënte trillingsdemping van de handgrepen (Low Vib) maakt de 
werking comfortabeler, zelfs tijdens lange shifts.

■■ Twee robuuste ogen om de machine aan de kettingzaaglus en het harnas 
te bevestigen vergemakkelijken het klimmen en de bediening.

■■ De opklapdop van de tank gaat gemakkelijk open.

■■ Ingekapselde zaagbladmoer die in het zaagdeksel is geïntegreerd. blijft 
op zijn plaats wanneer u het zaagblad of ketting.

HUSQVARNA T540 XP®

De zaag heeft alles waar full-time 
boomverzorgers naar op zoek zijn.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel en verlaagt het 
brandstofverbruik en uitlaatemissie aanzienlijk.

■■ Door het lage gewicht is de zaag gemakkelijk te tillen en te manoeuvreren.

■■ Voor snelle en makkelijke kettingafstellingen gebruikt u gewoon de  
aan de zijkant gemonteerde kettingspanner.

■■ De rembeugel is geperforeerd om u een beter zicht op de neus van  
het zaagblad te geven.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de weer-
stand in het startkoord te reduceren.

■■ U kunt het luchtfilterdeksel zonder gereedschap verwijderen, waardoor 
onderhoud makkelijk wordt.

■■ De opklapdop van de tank gaat gemakkelijk open.

TECHNISCHE SPECIFICATIES T540 XP®

Cilinderinhoud, cm³ 37,7

Geleverd vermogen, kW * 1,8

Aanbevolen zaagbladlengte, min – max, cm 30 – 40

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 3,9

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

TECHNISCHE SPECIFICATIES T435

Cilinderinhoud, cm³ 35,2

Geleverd vermogen, kW * 1,5

Aanbevolen zaagbladlengte, min – max, cm 30 – 35

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 3,4

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

Bij de accessoires hoort onder andere het 
Techlite™ zaagblad, 20 % lichter dan een 
gewoon gelamineerd zaagblad en met 25 % 
betere stijfheid. Minder gevoelig voor buigen 
en met een laag gewicht, dit zorgt voor een 
meer gebalanceerde kettingzaag.

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

U kunt kiezen uit drie afmetingen voor de 
bovenhandgreep, zodat u gegarandeerd 
een uitstekende grip hebt tijdens het werk 
(T540 XP®).

Goed gebalanceerd, compact ontwerp, 
laag gewicht en hoog zwaartepunt maken 
de zaag extra wendbaar.

Air Injection™ is een geavanceerd lucht-
filtersysteem dat zorgt voor een gelijk-
matigere motorwerking, minder slijtage  
en  bovenal langere intervallen tussen  
het schoonmaken van het filter.

HUSQVARNA T435

Veelzijdige snoeizaag voor  
parttime gebruik.
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■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge tempera turen.

■■ Een krachtige Li-ion accu levert onovertroffen prestaties op.

■■ Goed gebalanceerd en compact ontwerp, laag gewicht en hoog zwaarte-
punt maken de zaag extra wendbaar.

■■ Effectieve trillingsdemping (Low Vib®) voor comfortabel werken.

■■ De economy-stand met savE™ maakt dat u langer kunt werken zonder  
de accu te hoeven opladen of wisselen.

■■ Een intuïtief toetsenbord betekent dat u de zaag kunt starten en stoppen 
met één druk op de knop, en u kunt zien wanneer de kettingzaag actief 
en gereed voor gebruik is.

■■ De hoge kettingsnelheid van 20 m/s draagt bij tot soepel, efficiënt zagen.

■■ Effectieve automatische kettingrem maakt het werk veiliger.

■■ Twee stevige ogen om de machine aan de werklijn en het klimtuig te 
 bevestigen, wat klimmen en bediening vereenvoudigt.

■■ Opklapdop voor olietank, die makkelijk open gaat.

■■ Ingekapselde zaagbladmoer die in het zaagdeksel is geïntegreerd. blijft 
op zijn plaats wanneer u het zaagblad of ketting.

Met de spaarstand savE™ kunt u langer 
werken zonder dat u de accu hoeft op te 
laden of te vervangen.

Hoge kettingsnelheid, een laag gewicht en 
een evenwichtig ontwerp dragen allemaal 
bij aan de hoge efficiëntie.

HUSQVARNA T536Li XP®

Efficiënte en lichtgewicht zaag  
voor fulltime arboristen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES T536Li XP®

Kettingsnelheid, m/s 20,0

Advieslengte zaagblad, min–max, cm 25 – 35

Gewicht (excl. accu en zaag-garnituur), kg 2,4

Aanbevolen geïntegreerde accu: BLi100 voor een laag gewicht, BLi200 en BLi300 voor 
 lange operationele tijd of de ruggedragen accu’s BLi520X en BLi940X.



TECHNISCHE SPECIFICATIES 555FXT 555FX

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 53,3

Geleverd vermogen, kW * 2,8 2,8

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 2,1 / 2,3 2,1 / 2,3

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 9,1 8,9

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 545FXT 545FX

Cilinderinhoud, cm³ 45,7 45,7

Geleverd vermogen, kW * 2,2 2,2

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² 2,0 / 3,2 2,0 / 3,2

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 8,4 8,1

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ De verstelbare stuurboom en ergonomische handgrepen zorgen voor 
een goede werkhouding en comfortabele grip.

■■ Met de duimbediende gashendel vermindert u de belasting op uw 
handspieren en verbetert u uw nauwkeurigheid. 

■■ Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en comfort handgreep maken  
meer comfortabele werkomstandigheden mogelijk.

■■ Inclusief het ergonomisch ontworpen harnas Balance XT™.

■■ Brandstofpomp voor gemakkelijk starten.

■■ De 555FXT heeft verwarmde handgrepen, voor extra comfort bij  
koud weer.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Smart Start is een functie die bijdraagt tot snelle starten door de 
weerstand in het startkoord te reduceren.

■■ De verstelbare stuurboom en ergonomische handgrepen zorgen  
voor een goede werkhouding en comfortabele grip.

■■ Met de duimbediende gashendel vermindert u de belasting op uw 
handspieren en verbetert u uw nauwkeurigheid. 

■■ Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en comfort handgreep maken  
meer comfortabele werkomstandigheden mogelijk.

■■ Inclusief het ergonomisch ontworpen harnas Balance XT™.

■■ Brandstofpomp voor gemakkelijk starten.

■■ De 545FXT heeft verwarmde handgrepen.

HUSQVARNA 555FXT / 555FX

Bosmaaier met groot vermogen voor lange 
dagen onder zware omstandigheden.

HUSQVARNA 545FXT / 545FX

Fantastische prestaties en ergonomie  
voor fulltime werk.

X-Torq motortechnologie levert meer 
 vermogen en acceleratie. Het verlaagt ook 
het brandstofverbruik en de uitlaatgassen.

Smart Start is een functie die bijdraagt  
tot snelle starten door de weerstand in  
het startkoord te reduceren.

Duimbediende gashandel voor efficiënte  
en nauwkeurige bediening. Vermindert 
belasting op de handspieren.

Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en 
comfort handgreep maken meer comfor-
tabele werkomstandigheden mogelijk.

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN64



HUSQVARNA 536LiPX

Behendige, lichte accu  
afzetzaag.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 535FBX

Cilinderinhoud, cm³ 34,6

Geleverd vermogen, kW * 1,6

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor/achter handgreep, m/s² 1,8/1,2

Gewicht (excl. maai-uitrusting), kg 12,4

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

■■ De door Husqvarna ontwikkelde, borstelloze motor levert een fantastisch 
vermogen voor de beste prestaties bij zware omstandigheden. 

■■ De eerste accu afzetzaag op steel op de markt 

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge temperaturen.

■■ Ontwikkeld in nauwe samenwerking met de veeleisende gebruikers.

■■ Een goed gebalanceerd design met een laag gewicht en lage trillings-
niveaus.

■■ De hoge kettingsnelheid, 20 m/s, draagt bij tot het efficiënt zagen.

■■ Economy-stand met savE™ helpt om tussen de oplaadbeurten langer  
te kunnen werken.

■■ Vereenvoudigt het precieze zaag- én snoeiwerk.

■■ Slimme oplossing, waarbij het zaaghoofd horizontaal of verticaal  
gedraaid kan worden.

■■ Achterbumper/stootrand voor betere bescherming en bereik.

■■ Start via de knop op het intuïtieve bedieningspaneel.

■■ Het harnas en het verende frame zorgen voor een goede 
gewichtsverdeling.

■■ De zaag heeft flexibele vering voor minder vermoeidheid en beter 
comfort.

■■ De X-Torq motortechnologie levert een hoog koppel én een lager 
brandstofverbruik en minder emissie van uitlaatgassen op.

■■ Wanneer de machine wordt uitgezet, keert de stopknop automatisch 
terug naar startpositie voor een zorgeloze start.

■■ Softgrip handgrepen voor optimaal comfort.

■■ Efficiënte trillingsdemping (Low Vib) en comfort handgreep maken  
meer comfortabele werkomstandigheden mogelijk.

■■ Brandstofpomp voor gemakkelijk starten.

■■ Verstelbare, automatische kettingsmering.

HUSQVARNA 535FBX

Bosmaaier met superieure ergonomie  
en een ruggedragen motor.

Het ergonomische harnas en verende 
frame verdelen de belasting op uitsteken-
de wijze, waardoor het werk minder 
 inspannend wordt.

Het geoptimaliseerde en zeer slanke ont-
werp van de zaagkop stelt u in staat met 
een hoge nauwkeurigheid te werken.

Wanneer de machine wordt uitgezet, keert 
de stopknop automatisch terug naar start-
positie voor een zorgeloze start.

Een goed gebalanceerd ontwerp met laag 
gewicht en een laag trillingsniveau voor 
betere ergonomie en comfort voor de 
 gebruiker.

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiPX

Kettingsnelheid op vol vermogen, m/s 20

Advieslengte zaagblad, min–max, cm 25 – 30

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² 1,2/2,6

Gewicht (excl. accu en zaag-garnituur), kg 3,1

Aanbevolen geïntegreerde accu: BLi300 of ruggedragen accu BLi520X en ruggedragen 
accu BLi940X.
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■■ Een lange steel voor handiger bereik, deelbaar voor eenvoudiger  
transport.

■■ Gemakkelijk te starten met intuïtieve knoppen voor starten/stoppen, 
choke en brandstofpomp.

■■ Zachte, ergonomisch ontworpen handgrepen maken de zaag comfortabel 
te bedienen.

■■ Instelbare, automatische kettingsmering voor efficiënte, handige werking.

■■ Een balanceerelement dat de trillingen reduceert en prestaties verbetert.

■■ Stootbescherming achter beschermt de tank en de starter.

■■ Telescopische steel voor een groot, flexibel bereik.

■■ Gemakkelijk te starten met intuïtieve knoppen voor starten/stoppen, 
choke en brandstofpomp.

■■ Zachte, ergonomisch ontworpen handgrepen maken de zaag comfortabel 
te bedienen.

■■ Instelbare, automatische kettingsmering voor efficiënte, handige werking.

■■ Stootbescherming achter beschermt de tank en de starter.

De telescopische steel van de Husqvarna 
525PT5S is eenvoudig aan te passen aan 
een comfortabele werkhoogte.

Gemakkelijk te starten met een intuïtief 
ontwerp van de knoppen voor starten/
stoppen, choke en brandstofpomp.

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

HUSQVARNA 525P5S

Lichtgewicht stoksnoeizaag met  
extra lang bereik.

HUSQVARNA 525PT5S

Goed-gebalanceerde, flexibele  
telescopische stoksnoeizaag.

De 525PS heeft een verwijderbare steel 
voor handig transport en opslag.

Met het zaagblad en de ketting aan de 
 linkerkant van het zaaghuis krijgt de ge-
bruiker ongehinderd kijk op het zaagwerk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 525P5S

Cilinderinhoud, cm³ 25,4

Geleverd vermogen, kW * 1,0

Aanbevolen zaagbladlengte, min – max, cm 25 – 30

Lengte, min/max, inclusief zaaguitrusting, cm 195/350

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 6,4

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 525PT5S

Cilinderinhoud, cm³ 25,4

Geleverd vermogen, kW * 1,0

Aanbevolen zaagbladlengte, min – max, cm 25 – 30

Lengte, min – max, inclusief zaaguitrusting, cm 277 – 397

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 7

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.
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■■ Gemakkelijk te starten met intuïtieve knoppen voor starten/stoppen, 
choke en brandstofpomp.

■■ Zachte, ergonomisch ontworpen handgrepen maken de zaag comfortabel 
te bedienen.

■■ Instelbare, automatische kettingsmering voor efficiënte, handige werking.

■■ Een balanceerelement dat de trillingen reduceert en prestaties verbetert.

■■ Stootbescherming achter beschermt de tank en de starter.

De stootbescherming achter beschermt 
de machine tegen slijtage en beschadiging.

Het Balance Flex™ draagstel 
helpt om uw werk efficiënter 
en comfortabeler te maken. 
Verkrijgbaar als accessoire 
voor 525P5S en 525PT5S.
578 44 99-01

HUSQVARNA 525P4S

Robuuste, veelzijdige en effectieve 
stoksnoeizaag.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 525P4S

Cilinderinhoud, cm³ 25,4

Geleverd vermogen, kW * 1,0

Aanbevolen zaagbladlengte, min – max, cm 25 – 30

Lengte, inclusief zaaguitrusting, cm 240

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 5,3

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 112 – 113.



■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge temperaturen.

■■ Een goed gebalanceerd, ergonomisch design met een laag gewicht en 
lage trillingsniveaus.

■■ De hoge kettingsnelheid, 20 m/s, draagt bij tot efficiënt zagen.

■■ Economy-stand met savE™ helpt om tussen de oplaadbeurten langer  
te kunnen werken.

■■ Efficiënte borstelloze motor met directe aandrijving.

■■ Telescopische steel, tot 5,5 m bereik (inclusief eigen lichaamslengte).

■■ Achterbumper/stootrand voor betere bescherming en bereik.

■■ Start via de knop op het intuïtieve bedieningspaneel.

■■ Ingekapselde zaagbladmoer die in het zaagdeksel is geïntegreerd. blijft 
op zijn plaats wanneer u het zaagblad wisselt.

■■ Betrouwbare en veilige Li-ion accutechnologie zorgt voor duurzaamheid, 
zeer lage ontlading en uitstekende prestaties, ook bij hoge temperaturen.

■■ Een goed gebalanceerd design met een laag gewicht en lage trillings-
niveaus.

■■ De hoge kettingsnelheid, 20 m/s, draagt bij tot efficiënt zagen.

■■ Economy-stand met savE™ helpt om tussen de oplaadbeurten langer  
te kunnen werken.

■■ Efficiënte borstelloze motor met directe aandrijving.

■■ Achterbumper/stootrand voor betere bescherming en bereik.

■■ Start via de knop op het intuïtieve bedieningspaneel.

■■ Ingekapselde zaagbladmoer die in het zaagdeksel is geïntegreerd. blijft 
op zijn plaats wanneer u het zaagblad wisselt.

■■ Tot 4 meter bereik (inclusief eigen lichaamslengte)

HUSQVARNA 536LiPT5

Telescopische accu stokzaag  
met extra ver bereik.

HUSQVARNA 536LiP4 

Robuuste accu stokzaag  
voor efficiënt snoeien.

Rust uw personeel uit met 
een “draagstel” op maat 

voor de beste pasvorm en 
het efficiënt wisselen van 

machines.

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

Telescopische steel met een werkhoogte 
tot 5,5 m.

Onze in-house ontwikkelde, geavanceerde 
borstelloze motor is 25% efficiënter dan 
een standaard borstelmotor. Dit houdt in 
dat de motor een hoog en consistent 
 koppel levert.

Het geoptimaliseerde en zeer slanke ont-
werp van de zaagkop maakt het mogelijk 
om met de grootst mogelijke nauwkeurig-
heid te werken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiP4

Kettingsnelheid op vol vermogen, m/s 20

Lengte, verlengd, inclusief zaaguitrusting, cm 250

Advieslengte zaagblad, min–max, cm 25 – 30

Gewicht (excl. accu en zaag-garnituur), kg 3,4

Aanbevolen geïntegreerde accu: BLi200, BLi300 of ruggedragen accu BLi520X  
en ruggedragen accu BLi940X.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 536LiPT5

Kettingsnelheid op vol vermogen, m/s 20

Lengte, verlengd, inclusief zaaguitrusting, cm 400

Advieslengte zaagblad, min–max, cm 25 – 30

Gewicht (excl. accu en zaag-garnituur), kg 4,9

Aanbevolen geïntegreerde accu: BLi200, BLi300 of ruggedragen accu BLi520X  
en ruggedragen accu BLi940X.
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HOE LANG KAN IK WERKEN MET EEN ACCULADING?

EEN NOG STERKER  
ACCU-ASSORTIMENT

TECHNISCHE SPECIFICATIES BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Type Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

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

Energie, Wh 940 520 335 180 90

Gewicht, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Licht van gewicht en ontworpen voor comfort en gebruiksgemak tijdens langdurig werken.  
Stil genoeg om overal, op elk moment, te gebruiken.

Langere operationele tijd –  
voor een betere productiviteit.
HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

De grote Li-ion accu zorgt langdurig voor vermogen en prestaties van topklasse en stelt u in staat 
efficiënt te werken met minder onderbrekingen om de accu te wisselen. Brede, gevoerde banden en 
een heupgordel zorgen dat het harnas ook tijdens lange werkdagen comfortabel is om te dragen. 
Verschillende verstelopties om gebruikers van verschillende lengtes te passen. De accu-adapter  
past op alle Husqvarna handgedragen accu-producten.

Li-ION ACCU BLi300

Top-of-range, met een uitstekende operationele 
tijd en een marktleidende capaciteit/gewichts-
ratio. Met 4-LED oplaadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling. 9,4 Ah.

Li-ION ACCU BLi200

Lange operationele tijd met hoge duurzaam-
heid. Met 4-LED oplaadindicator, all-weather 
werking en uitstekende koeling. 5,2 Ah.

Li-ION ACCU BLi100

Goede operationele en het laagste gewicht.  
Met 4-LED oplaadindicator, all-weather werking 
en uitstekende koeling. 2,6 Ah.

ACCU 536Li XP® T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5 / 536LiP4

TIMMERMAN SNOEIEN HOUT ZAGEN SNOEIEN AFZETTEN SNOEIEN

BLi300 5 h 35 min 2 h 15 min 1 h 3 h 55 min 2 h 30 min 3 h 30 min

BLi200 3 h 5 min 1 h 15 min 35 min 2 h 10 min 1 h 25 min 1 h 55 min

BLi100 1 h 35 min 40 min 15 min 1 h 5 min 40 min 50 min

BLi940X 15 h 40 min 6 h 20 min 2 h 50 min 11 h 7 h 9 h 40 min

BLi520X 8 h 40 min 3 h 30 min 1 h 30 min 6 h 3 h 50 min 5 h 20 min

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen/klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden.

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

NIEUW!
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Slimme accessoires maken uw werk gemakkelijker.

SPANNINGSOMZETTER VI600F

Hiermee kunt u uw Husqvarna accu-producten 
snel laden in het veld, door 12 V DC van een lood-
zuur-accu om te zetten naar 220 V AC voor uw 
QC330 en QC500 snelladers.*

ACCUBOX

Een box voor veilig vervoer en opslag van  
Husqvarna accu’s, opladers en andere accessoires. 
Past heel goed bij het Systainer-Box-Systeem.

BLi ACCUTAS

Houdt accu’s warm, zelfs gedurende de winter, 
voor een zo lang mogelijke operationele tijd.  
Absorbeert zeer doeltreffend schokken en be-
schermt tegen vuil, viezigheid en vocht. Kan aan 
de riem bevestigd worden. Geschikt voor BLi80, 
BLi150, BLi100 en BLi200 accu’s.

HARNAS HEUPKUSSEN

Heupkussen voor het harnas van de backpac k-
accu’s 536LiBX en 536LiRX. Voor een prettiger en 
meer ontspannen werkhouding, minder belastend 
voor uw schouders en armen.

* Deep-cycle accu aanbevolen.

Opladers voor elke wens.

12 V VELDLADER QC80F

Hiermee kunt u uw Husqvarna accu producten 
opladen via de 12 V uitgang in uw auto of bus.

SNELLADERS QC500 / QC330 /QC80

Met Husqvarna snelladers krijgen uw Husqvarna 
accu producten heel snel een volle lading.  
De  oplaadtijd varieert met de afmeting van  
de  oplader en capaciteit van de accu. 

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

Geef elk teamlid 
een eigen harnas. 
Wanneer teamleden backpackaccu’s met 
elkaar delen, maakt een eigen harnas het 
mogelijk om de accu gewoon los te halen 
en te ruilen. Het harnas blijft dan optimaal 
aangepast aan de individuele pasvorm. 
Ook geschikt als harnas voor stokzaag 
536LiPX met geïntegreerde accu. 
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TECHLITE™ ZAAGBLAD

Is 20 % lichter en 25 % stijver dan een conventi-
oneel gelamineerd zaagblad, waardoor de ket-
tingzaag meer in evenwicht is. Verkrijgbaar met 
3/8" mini-kettingsteek, in lengtes van 12" en 14".

CARVING ZAAGBLAD

Sculptuurzaagbladen hebben een kleinere 
neusradius en zijn geschikt voor beeldhouw-
werk (carving) en andere nauwkeurige werk-
zaamheden.

NIEUW!

KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

Zorgvuldig testen en voldoen 
aan ISO, EN en ANSI normen 
en interne normen is een 
prioriteit bij de ontwikkeling 
van nieuwe Husqvarna 
accessoires.

BIO ADVANCED KETTINGOLIE
Husqvarna plantaardige kettingolie met superieure smeerpresta-
ties, zelfs in extreme omstandigheden. Uitstekende anti-oxidatie 
eigenschappen beschermen het zaagblad en de ketting tijdens 
opslag.

Gebruik altijd Husqvarna kettingolie. Het 
onjuiste gebruik van kettingolie is een 
veel voorkomende oorzaak van bescha-
diging aan zagen. Het leidt tot snelle slij-
tage van de ketting, de ketting kan vast-
lopen of van het zaagblad lopen.

Kettingen met hoge prestaties, speciaal  
ontwikkeld voor Husqvarna.

Speciaal ontworpen voor 
Husqvarna kettingzagen 
om de functies van de 
zaag te optimaliseren.

Husqvarna biedt een breed  
assortiment kettingen voor  
verschillende wensen. 

Husqvarna accessoires voor kettingzagen zijn gemaakt volgens dezelfde hoge normen als 
onze zagen. Door materialen van hoge kwaliteit te gebruiken en onze productontwikkeling 
te baseren op de eisen van professionals, zijn we in staat om een breed assortiment zaag-
bladen, kettingen en vijlen aan te bieden, die zorgen voor maximale efficiëntie en betrouw-
bare veiligheid bij gebruik op een kettingzaag. Haal het beste uit uw zaag met Husqvarna 
kettingzaagaccessoires.

ZAAGBLADEN EN KETTINGEN VOOR 
VEILIGER EN EFFICIËNTER ZAGEN

LEES MEER OP 
HUSQVARNA.BE

HUSQVARNA MINERALE KETTINGOLIE

Met bindmiddel voor hoogpresterende ketting-
zagen. Gegarandeerd lage slijtage van kettin-
gen en zaagblad. Voor universeel gebruik, het 
hele jaar door.
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GIDS – ZAAGBLADEN EN KETTINGEN

MONTAGEPUNT KLEIN ZAAGBLAD MONTAGEPUNT GROOT ZAAGBLAD
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BLADLENGTE 
KETTING-
STEEK MAAT TYPE ZAAGBLAD KETTING

GELAMINEERD ZAAGBLAD MET NEUSWIEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l l l 18"/45 cm .325" .050"/1,3 mm H30 585 94 32-72 585 94 32-72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GELAMINEERD ZAAGBLAD MET NEUSWIEL, TECHLITE™

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

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

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

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

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

SOLIDE ZAAGBLAD MET VERVANGBARE NEUS

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

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

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

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

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

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

SOLIDE ZAAGBLAD

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

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

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

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

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

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

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

ZAAGBLAD VOOR STOKZAGEN

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

Controleer altijd de gebruiksaanwijzing voor de zaaguitrusting die op uw kettingzaag past.
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ACCESSOIRES KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

Zaagbeschermingsmateriaal dat bestaat 
uit minder lagen, waardoor het lichter wordt 
maar wel dezelfde bescherming biedt.

Verstevigingen met reflecterend materiaal 
op mouwen en schouders.

Ventilatierits onder de mouwen voor een 
aangename temperatuur.

Technical of Technical Extreme? Het gaat er niet echt om 
hoe veilig u wilt zijn, maar wat u wilt bereiken. Het zetten van 
nieuwe normen voor beschermende kleding voor professio-

nals betekent voor ons dat we progressief design combine-
ren met nieuwe high-tech stoffen zodat u nog beter presteert, 
zonder dat we de veiligheid ooit in het geding brengen.

BESCHERMINGSKLEDING GEMAAKT 
VOOR PROFESSIONELE PRESTATIES

De nieuwe Tech-Knee zorgt voor een 
 uitzonderlijke bescherming en meer 
 bewegingsvrijheid. 
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VEILIGHEIDSHELM, TECHNICAL

Een stevige, maar wel lichte helm met een compleet nieuw 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 Free  
View-vizier zorgt voor een beter gezichtsveld en de helm heeft een 
bevestigingspunt voor een hoofdlamp. 585 05 84-01

HOGE LEREN SCHOENEN MET ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24

Comfortabele leren schoenen met comfortabele voering aan de binnenzijde 
en meer stabiliteit rond de enkel. Gemaakt van 100 % waterdicht Sympatex®, 
dat goed ventileert. Extra vulling, stalen neus en rubberen versterkingen 
 betekenen een goede bescherming en comfort. 578 78 56-xx

HANDSCHOENEN, TECHNICAL

Nauw aansluitende, comfortabele handschoenen met gei-
tenleren hand palmen voor een goede bescherming 
tegen vocht en gelamineerde  spandex stof aan de 
bovenkant voor een fantastische duurzaamheid. 
579 38 04-xx, 579 38 10-xx (met zaagbescherming.)

VEILIGHEIDSBRIL

Geelgetinte glazen (544 96 37-02) verbeteren het zicht in het donker. 
Grijsgetinte glazen (544 96 37-03) met UV-bescherming verbeteren het 
zicht in zonnige omstandigheden. Goggles, (544 96 39-01) gemaakt voor 
mensen die een bril dragen, met anti-condens behandeling en stootvast. 
Helder 544 96 37-01.

TAS

Ruime tas (105 liter) voor uw beschermings uitrusting.  
105 liter, 576 85 95-01. Met wielen: 576 85 90-01.

NIEUW! NIEUW!

ACCESSOIRES KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

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. Vierweg stretch polyester 
met een mooie pasvorm maakt comfortabele bewegingen mogelijk en is 
minder vermoeiend. Ventilatieopeningen op de schouderpas en de 
onderrug voor comfort en prestaties. Maat S–XXL. 582 33 21-xx

VEILIGHEIDSBROEK, TECHNICAL

Ontworpen voor de dagelijkse werkzaamheden in het bos. Een sterke 
constructie met verstevigingen 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 Ook verkrijgbaar 
met +7 cm broekspijpen (S-XL) Tuinbroek, 582 33 36-xx, Ook verkrijgbaar 
met -7 cm broekspijpen (S-XL)

WERKJACK, TECHNICAL EXTREME

Ontworpen voor lange periodes werken in de meest uitdagende omgevingen. 
Licht, ademende stof en voorgebogen ellebogen vergroten uw beweegbaarheid, 
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, 582 34 07-xx, 
damesmaten XS–M

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® versterkingsmateriaal zorgen de hele dag voor 
bescherming, duurzaamheid en productiviteit. Moderne slanke pasvorm voor 
een superieur comfort en beweegbaarheid met verstelbare taille, Husqvarna 
Tech-Knee, voorgebogen knieën en ventilatieopeningen. Voldoet aan EN 381, 
Klasse 1 (20 m/s). Maat XS-XXL. 582 34 08-XX
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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.

Meer dan een 
brandstoftank.

OOG

Oog met een uniek ontwerp, gemaakt voor 
boomverzorgers die een  standaard kettingzaag 
gebruiken. Biedt een veilige manier om de 
kettingzaag aan een strop te bevestigen. Met 
een overbe lastingssluiting. 
578 07 71-01

HUSQVARNA COMBITANK

Hiermee kunt u snel bijtanken zonder te spetteren of te 
morsen. De twee tanks zijn ontworpen voor een optimale 
verhouding tussen brandstof en kettingolie. Geïntegreerd 
gereedschapsvak voor veelvuldig benodigde reservedelen. 
Goedgekeurd volgens de aanbevelingen van de UN.  
5,0/2,5 l, 580 75 42-01

KETTINGZAAGHAAK

Om een boomverzorgerszaag gemakkelijk  
aan een draagstel te bevestigen. Robuust  
design. Staal 577 43 79-01 (voor elk draagstel  
met afneembare riem). Zwart 580 80 03-01 
(geoptimaliseerd voor T540 XP® en T536LiXP®).

KETTINGZAAGSTROP

Te gebruiken in combinatie met een 
carabijnhaak om de kettingzaag aan 
een riem vast te maken. Heeft een 
elastisch ontwerp.  
Is 0,5 m lang in ontspannen staat  
en 1,25 m volledig uitgerekte staat. 
577 43 80-01

In de twee gereedschap-
vakken kunt u gereedschap 
zoals vijlen en reserve on-
derdelen zoals kettingen 
meenemen.

ACCESSOIRES KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

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

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
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TECHLITE™ ZAAGBLAD BOOMVERZORGING

Het zaagblad is 20 % lichter dan een gewoon gelamineerd zaagblad  
en heeft een 25 % betere stijfheid. Minder gevoelig voor buigen en met 
een laag gewicht, dit zorgt voor een meer gebalanceerde kettingzaag. 
576 83 07-xx

SNOEIZAGEN

Een nieuwe generatie uitzonderlijk scherpe en ergonomisch ontworpen 
snoeizagen. Inklapbare zaag met 200 mm zaagblad voor verschillende 
toepassingen (967 23 64-01). Rechte zaag met 300 mm zaagblad om  
vers èn droog hout te zagen (967 23 65-01). Inclusief holster. Gebogen  
zaag met 300 mm zaagblad voor het zware snoeiwerk (967 23 66-01). 
Inclusief holster. 

De Husqvarna kroon op de dop verzekert u ervan dat 
het product authentiek is en dat het de bescherming 
en smering levert, die Husqvarna belooft.

NIEUW! NIEUW!

ACCESSOIRES KETTINGZAGEN, BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN

HUSQVARNA VIERTAKT 
BENZINE, POWER 4

Alkylaatbenzine speciaal ontwikkeld 
voor Husqvarna viertakt motoren. 
Levert een doeltreffende ontsteking 
voor een schone, gezonde motor 
met een minimum aan schadelijke 
stoffen in de uitlaatgassen. Bestand 
tegen lang bewaren, zonder dat de 
kwaliteit achteruitgaat.

Bij Husqvarna testen we de olie bij hoge temperaturen 
om te zien of de machine gesmeerd blijft, en bij lage 
temperaturen om te zien of hij gemakkelijk start. 
Daarnaast testen we duizenden uren in veldtesten  
in de werkelijkheid. 

Gecontroleerde olie – gemaakt voor Husqvarna zagen.
Tweetaktmotoren 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 tweetakt olie voldoet  
aan onze strenge eisen, die we VEF hebben genoemd; Verified Engine Formula.

HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, XP®  
SYNTHETISCH

Een volledig synthetische, biologisch afbreekbare olie, 
die weinig rook oplevert en additieven van de hoogste 
kwaliteit bevat. Ontwikkeld voor zwaar, professioneel 
gebruik met zware belastingen en hoge motorsnel-
heden. Perfect voor al onze machines en vooral voor  
motoren met een cilinderinhoud van meer dan 55 cm³. 
VEF goedgekeurd, voldoet aan de eisen van JASO FD/
ISO EGD en Rotax 253 sneeuwscootertest.  
1 liter doseerfles 578 03 70-03. 4 liter 578 03 71-03. 
0,1 liter 578 18 03-03.

HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+

Gemaakt van een mengsel van minerale en syntheti-
sche olie voor zeer weinig rookemissie. Kan het best 
worden gebruikt voor onze kettingzagen en motor-
zeisen met een cilinderinhoud tot 55 cm³. VEF goed-
gekeurd, voldoet aan de eisen van JASO FD/ISO EGD 
en Rotax 253 sneeuwscootertest. 1 liter doseerfles, 
578 03 70-02. 4 liter 578 03 71-02.  
0,1 liter 578 18 03-02.

HUSQVARNA TWEETAKT BENZINE, 
XP® POWER 2

Alkylaatbenzine speciaal ontwikkeld 
voor Husqvarna tweetakt motoren. 
Voorgemengd met 2% Husqvarna XP® 
synthetische tweetakt olie. Levert een 
doeltreffende ontsteking voor een 
schone, gezonde motor met een 
minimum aan schadelijke stoffen  
in de uitlaatgassen. VEF-goedgekeurd.
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DOE HET WERK VAN VANDAAG MET  
DE ZAAGTECHNOLOGIE VAN MORGEN
Wij laten ons altijd leiden door continue verandering. 
Door nieuwsgierigheid en de wens om onze door-
slijpmachines en de zaagindustrie naar een hoger 
plan te tillen, introduceren wij nieuwe technologieën, 
vaak in house ontwikkeld. Grote en kleine innovaties 

die u helpen veel efficiënter te zagen, met een grotere 
nauwkeurigheid en minder inspanning. Het is onze 
basisfilosofie om u doorslijpmachines aan te bieden 
met een hoog vermogen, zonder afbreuk te doen 
aan comfort en veelzijdigheid.

DOORSLIJPMACHINES



 

Meer vermogen, minder 
brandstof en emissie.

Onze X-Torq motoren leveren heel veel vermogen, maar zijn toch in staat 
om zowel brandstofverbruik als emissies laag te houden. Deze technologie 
gebruikt lucht om de emissie uit te stoten in plaats van een lucht-brandstof-
mengsel zoals conventionele tweetaktmotoren doen. Hierdoor kan de 
emissie met 75 % verlaagd worden en het brandstofverbruik met 20 %.  
De K 760 heeft een geoptimaliseerde motor die nog meer brandstof 
 bespaart, emissie vermindert en prestaties bevordert. De machine  
is gemakkelijk te starten en heeft uitzonderlijk weinig trillingen.

Maximum bedrijfstijd.
Met de nieuwe generatie Active Air Filtration™ kunt u onze door slijp -
machines een lange tijd achter elkaar gebruiken. Hoe? Allereerst wordt 
centrifugale kracht gebruikt om de lucht voor 93 % te reinigen van 
stofdeeltjes en vuil. Ten tweede gaat de lucht door een papieren filter, 
dat de kleinste stofdeeltjes wegfiltert. Het resultaat van dit alles is 
 minder motor slijtage en langere intervallen tussen de servicebeurten, 
ook wanneer gezaagd wordt onder zware omstandigheden.

DOORSLIJPMACHINES

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 nat zagen. Veel van 
onze machines hebben een slimme set met een geïnte-
greerde regelaar voor natzagen. Deze zorgt voor een con-
stante waterstroom, die voldoende is om het stof te binden 
zonder te veel slib te krijgen. Voor droogzagen heeft de  
K 3000 Vac een unieke opvangunit die gemakkelijk op 
de machine aan te brengen is. Het resultaat? Een stofop-
vang waar geen enkele andere machine bij in de buurt 
kan komen.

79



DOORSLIJPMACHINES

■■ Ergonomie van topklasse dankzij de traploos instelbare magnesium 
zaagbladbescherming met een laag gewicht.

■■ De X-Torq motortechnologie garandeert optimale motorprestaties met 
lage emissie en een laag brandstofverbruik.

■■ Active Air Filtration™ is een van de meest efficiënte luchtfilter systemen  
op de markt.

■■ DuraStarter™, het startmechanisme met stofafdichting en het duurzame 
start koord verlagen het risico van stilstand en vergroten de betrouwbaar-
heid en levensduur.

■■ SmartCarb™, geïntegreerde automatische filtercompensatie zorgt voor 
een constant hoog vermogen en verlaagt het brandstofverbruik.

■■ Gemakkelijk te starten dankzij digitale ontsteking, Air Purge en decom-
pressieklep.

■■ De Poly-V-riem zorgt voor een betere overbrenging van het vermogen, 
minder vaak naspannen en een veel langere levensduur. 

■■ Efficiënte trillingsdemping verminderen de trillingen tot minder dan 5 m/s² 
(geldt voor de 350 en 400 mm zaagbladen), voor een comfortabelere 
bediening.

■■ Een waterbesparende natzaagkit met een progressieve klep voor 
efficiënt stofbeheer en een minimale hoeveelheid slib.

HUSQVARNA K 1270

De krachtigste doorslijp machine  
op de markt?

■■ Ergonomie van topklasse dankzij een hoge vermogen-gewicht ratio  
en traploos instelbare magnesium beschermkap.

■■ Een geoptimaliseerd cilinderontwerp en een carburateur met de X-Torq 
motortechnologie zorgen voor optimale motorprestaties. 

■■ De cilinder met de nieuwe geluiddemper en geïntegreerde koelvinnen 
zorgen dat de machine minder gevoelig is voor klimaat- en brandstof-
variaties en dragen bij tot een optimale werktemperatuur.

■■ Active Air Filtration™ is een van de meest efficiënte luchtfilter systemen  
op de markt.

■■ DuraStarter™, het startmechanisme met stofafdichting en het duurzame 
start koord verlagen het risico van stilstand en vergroten de betrouwbaar-
heid en levensduur.

■■ SmartCarb™, geïntegreerde automatische filtercompensatie zorgt voor 
een constant hoog vermogen en verlaagt het brandstofverbruik.

■■ Gemakkelijk te starten dankzij digitale ontsteking, Air Purge en decom-
pressieklep.

■■ De Poly-V-riem zorgt voor een betere overbrenging van het vermogen, 
minder vaak naspannen en een veel langere levensduur. 

■■ Efficiënte trillingsdemping verminderen de trillingen tot minder dan 5 m/s² 
(geldt voor de 350 en 400 mm zaagbladen), voor een comfortabelere 
bediening.

■■ Een waterbesparende natzaagkit met een progressieve klep voor efficiënt 
stofbeheer en een minimale hoeveelheid slib.

■■ SmartTension – het halfautomatisch opspannen van de riem. Gemakkelijke en 
optimale riemspanning minimaliseert het risico van onder- en overspanning.

TECHNISCHE SPECIFICATIES K 1270

Motor Luchtgekoelde 2-takt motor

Cilinderinhoud, cm³ 119

Vermogen, kW * 5,8 

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 114.

TECHNISCHE SPECIFICATIES K 970

Motor Luchtgekoelde 2-takt motor

Cilinderinhoud, cm³ 94

Vermogen, kW * 4,8

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 114.

HUSQVARNA K 970

Betrouwbare doorslijpmachine met  
een hoge vermogen-gewicht ratio.

Active Air Filtration™ is een van de meest 
efficiënte lucht filtersystemen op de markt 
en zorgt voor indrukwekkend lange 
 serviceintervallen.

Geïntegreerde automatische filtercom-
pensatie (SmartCarb) zorgt voor een 
 constant hoog vermogen en verlaagt  
het brandstofverbruik.

NIEUW!

De Poly-V-riem zorgt voor een betere 
overbrenging van het vermogen, minder 
vaak naspannen en een veel langere 
 levensduur.

Ergonomie van topklasse dankzij de hoge 
vermogen-gewichtratio en de traploos in-
stelbare magnesium zaagbladbescherming.
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■■ Best-in-class ergonomie dankzij een hoge vermogen/gewicht ratio,  
lage trillingsniveaus (onder de 2,5 m/s²) en traploos instelbare 
 magnesium beschermkap.

■■ Geoptimaliseerde motorprestaties en 5 % meer brandstofbesparing  
met het nieuwe efficiënte cilinderontwerp, digitale ontstekingssysteem  
en X-Torq motortechnologie.

■■ Makkelijk te starten dankzij het digitale ontstekingssysteem, snelle 
 stationairvergrendeling in de gashendel en verbeterde grip van het  
startmechanisme.

■■ Een waterbesparende natzaagkit met een progressieve klep voor 
efficiënt stofbeheer en een minimale hoeveelheid slib.

■■ Betrouwbare werking en minimale service benodigd door  
de Active Air Filtration™ en DuraStarter™. 

■■ SmartCarb™ en geïntegreerde automatische filtercompensatie zorgen 
voor een constant hoog vermogen en verlagen het brandstofverbruik.

■■ DuraStarter™, de stofdichte starteenheid, en het duurzame startkoord 
verminderen het risico van stilstand en vergroten de betrouwbaarheid  
en levensduur.

HUSQVARNA K 760

Krachtige, efficiënte doorslijpmachine  
– een technologische koploper.

■■ Het zaagblad draait naar voren voor efficiënter zagen en minder 
 belasting voor de gebruiker.

■■ Een geïntegreerde regelaar zorgt voor een constante en voldoende 
 waterstroom om het stof te binden zonder dat er plassen ontstaan 
(K 3000 Wet).

■■ De unieke en makkelijk te installeren zuigunit zorgt voor een onover-
troffen stofopvang (K 3000 Vac) op vlakkere oppervlakken.

■■ Stelt u in staat goed te zien waar u zaagt, omdat het zaagblad ook 
 zichtbaar blijft als de Vac oplossing is aangebracht. (K 3000 Vac)

■■ Ergonomische handgrepen op royale afstand verbeteren de controle  
en verminderen de belasting van de gebruiker.

■■ Het geavanceerde elektronische systeem Elgard™ varieert de hoogte  
van het toerental om de gebruiker te waarschuwen bij een dreigende 
overbelasting.

■■ Elektronische SoftStart™ maakt starten met normale, trage  
zekeringen mogelijk.

HUSQVARNA K 3000 VAC/K 3000 WET

Unieke elektrische machines  
voor geluidsarm zagen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES K 760

Motor Luchtgekoelde 2-takt motor

Cilinderinhoud, cm³ 74

Vermogen, kW * 3,7

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 114.

TECHNISCHE SPECIFICATIES K 3000 VAC K 3000 WET

Elektrische motor, V 230/120/110 230/120/110

Vermogen, W * 2700/1800/2200 2700/1800/2200

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 114.

Een nieuw ontwerp van de cilinder en 
 geïntegreerde  koelvinnen zorgen voor op-
timale  motorprestaties,  ongeacht klimaat- 
en brandstofvariaties (geldt voor de K 760 
en K 970).

De unieke en makkelijk te installeren zui-
gunit zorgt voor een onovertroffen stofop-
vang (K 3000 Vac).

Superieur stofbeheer met een minimum 
aan water en slib. Onze doorslijpmachines 
op benzine hebben een nieuw ontworpen 
waterkraan, waardoor een progressieve 
instelling van de waterstroom mogelijk is.

Het stofbeheersingssysteem zorgt voor 
schoner zagen met minder waterverbruik 
en slib.
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ACCESSOIRES VOOR HANDGEDRAGEN DOORSLIJPMACHINES

■■ Speciaal ontwikkeld voor draagbare doorslijpmachines;  
elektrisch, op lucht en op benzine.

■■ S50 Plus aanbevolen voor stratenmakers en hoveniers.

■■ Eenvoudig werken, zelfs in zwaar gewapend beton.

■■ Hoge zaagsnelheden.

■■ Stabiel zagen zonder trillingen.

■■ Easy-fit asbus om het asgat te vergroten van 20 naar 25,4 mm.

■■ Innovatief segmentontwerp om efficiënt te zagen, koelen en slib  
af te voeren. Dit verbetert zowel de zaagsnelheid als de levensduur.

■■ Diagrip 2™, S 1445 aanbevolen voor stratenmakers en hoveniers.

■■ Husqvarna-verpakking, ontworpen om uw keuze te vereenvoudigen.

■■ De verpakking is op het product afgestemd, zodat u het juiste zaagblad 
voor verschillende materialen kunt vinden.

HUSQVARNA ELITE-CUT S25 / S35 / S45 / S50 / S65 / S85

De beste keuze voor de professional: 
Diagrip 2™ zaagbladen.

■■ Hoge zaagsnelheid.

■■  Een goede balans tussen prestaties en kosten.

■■ Een lange levensduur bij frequent all-round gebruik.

■■ Husqvarna-verpakking, ontworpen om uw keuze te vereenvoudigen.

■■ De verpakking is op het product afgestemd, zodat u het juiste zaagblad 
voor verschillende materialen kunt vinden.

HUSQVARNA VARI-CUT S35 / S45 / S50 / S65 / S85

Premium zaagbladen voor all-round 
toepassingen.

HUSQVARNA TACTI-CUT S35 / S50 / S50 PLUS / S65 / S85

Kwaliteitszaagbladen voor 
precisiezagen in harde materialen.

MATERIAAL ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 S45 S50 S65 S85 S35 S50 S50 PLUS S65 S85

NATUURSTEEN lll ll — — — — ll — — — — ll — — — —

HARDE MATERIALEN ll lll ll l — — lll ll l — — lll l l — —

BETON — ll lll ll — — ll lll ll — — ll ll ll — —

UNIVERSEEL — — — lll ll — — — lll ll — — lll lll ll —

SCHURENDE MATERIALEN — — — ll lll ll — — ll lll ll — ll ll lll ll

ASFALT — — — — ll lll — — — ll lll — — — ll lll

lll  = Optimaal ll  = Goed l = Aanvaardbaar — = Niet aanbevolen

82



ACCESSOIRES VOOR HANDGEDRAGEN DOORSLIJPMACHINES

TRANSPORTKISTEN

Perfect ter bescherming, zodat er geen apparatuur 
beschadigd kan raken tijdens het vervoer tussen 
werklocaties. Gemaakt van triplex met metalen 
 verstevigingen aan randen en hoeken.

BENZINETANK  
MET ANTIMORS-SCHENKTUIT

Bijtanken wordt makkelijk. Gemaakt van sterk 
plastic, heeft een capaciteit van 6 liter. 
Goedgekeurd volgens de VN-regelgeving.

MOTORKIT

Bestaat uit een complete carter met 
gemonteerde krukas, zuiger en cilinder.  
Handig in  geval van dringende reparaties.

WATERDRUKTANK

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

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 onafgebroken 45 minuten lang zagen. Met 
accu, 18,5 V Gardena Li-ion accusysteem.

WATERSLANG

9 Meter lang met Gardena snelkoppelingen  
en de mogelijkheid meerdere slangen op  elkaar 
aan te sluiten.

ZAAGTROLLEYS KV 760, KV 970/1270

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 trottoirbanden. Ze worden geleverd met een stabilisator die de machine 
stabiel in de zaagsnede houdt. Ze zijn compact en kunnen worden ingeklapt, voor 
eenvoudig transport.

TWEETAKTOLIE IN EEN HANDIGE 
DOSEERFLES

Twee-takt olie van hoge kwaliteit, ontwikkeld om 
te voldoen aan alle zware uitdagingen die een 
tweetakt olie kan tegenkomen. VEF-goedge-
keurd, zie pagina 77. Dosering van 2 cl., die moet 
worden gemengd met een liter benzine. Zo krijgt 
u snel en eenvoudig het juiste oliemengsel.
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PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

Een hoog vermogen en uitzonderlijke veelzijdigheid 
in een compact, duurzaam formaat. Dat is de winnende 
formule achter de professionele frontmaaiers van 
Husqvarna. Met hun efficiënte maaidekken en het 
brede assortiment praktische accessoires helpen 

deze wendbare machines u het hele jaar door  
om uw dagelijkse omzet te verhogen, of u nu de 
voorkeur geeft aan een diesel- of benzinemotor.

KRACHTIGE, FLEXIBELE MACHINES 
VOOR OPTIMALE EFFICIËNTIE

Uitstekende bereikbaarheid 
en controle.

Met het aan de voorzijde gemonteerde maaidek krijgt u een uitstekend 
overzicht van het werkterrein, waardoor u zeer nauwkeurig kunt werken. 
Het off-set ontwerp van het maaidek maakt het mogelijk om gemakke-
lijk in hoeken te maaien en dichtbij muren en hekken te werken. Het 
lage profiel van het maaidek biedt een ongeëvenaarde bereikbaarheid 
onder banken, struiken, parkbanken enz.

All-terrain rijprestaties.
All-Wheel-Drive (AWD) geeft grip op ongelijke, natte en glibberige ter-
reinen en hellingen. Het lage zwaartepunt van de machine in combina-
tie met het AWD-systeem met fantastische prestaties zorgt voor uitste-
kende helling- en heuvelstabiliteit. AWD stelt automatisch de tractie op 
alle wielen in, afhankelijk van de situatie en staat van de ondergrond. 
Uitgerust met variabele zuigerpompen met hoge specificaties en apar-
te overbrengingen voor de voor- en achteras.

Superieure 
manoeuvreerbaarheid.

Door de gelede besturing kunnen beide achterwielen onder de machi-
ne draaien. Het resultaat is een uitmuntende manoeuvreerbaarheid 
met een minimale draaicirkel bij volledige stuuruitslag. De compacte 
afmeting samen met de gelede besturing maken het makkelijk om de 
machine te manoeuvreren door krappe doorgangen en op lastig terrein.
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BILD?

80% 65%30% 5%20%

PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

*  Onderzoek naar de maaiproductiviteit van een frontmaaier met achterwielbesturing en een 72" maaidek ten opzichte van een  
Husqvarna P 500 uitgerust met een 61" maaidek, gedurende een volledig maaiseizoen.

Uit studies* blijkt dat grote commerciële maaiers slechts 65% maaien van het totale oppervlak van de gazons waarop ze 
werken. De overige 35% moet later worden bijgewerkt, met een duwmaaier of een trimmer. Het resultaat is een aanzienlijk 
 lagere productiviteit en hogere arbeidskosten. En uiteindelijk dus een lagere winstgevendheid. De reden hiervoor is dat de 
meeste maaiers niet zijn ontworpen voor de complexe vormen van de gazons waar professionele hoveniers dagelijks mee te 
maken hebben. De uitzondering is onze nieuwe 500 series compacte frontmaaiers. Deze machines bieden heel veel slimme 
oplossingen die de hoeveelheid nawerken terugbrengt tot 20%. Dit houdt in dat u eerder klaar bent met de opdracht en op 
weg kunt naar de volgende klus.

VERMINDER UW  
BIJWERK – SPAAR TIJD EN GELD

Efficiënte ergonomie 
maximaliseert productiviteit. 

Onze professionele frontmaaiers zijn uitgerust met een ergonomische 
gebruikersinterface voor een comfortabele rit tijdens vele uren werk. 
De bedieningen zijn gemakkelijk toegankelijk en ontworpen voor opti-
maal gebruikerscomfort. De heavy-duty hydraulische stuurbekrachti-
ging maakt de besturing minder inspannend. Grote wielen voor- en 
achter zorgen voor optimaal rijcomfort, goede bereikbaarheid en minder 
risico op beschadiging van gevoelig terrein.

Gemaakt voor jaren 
commercieel gebruik.

Het stijve, versterkte heavy-duty stalen ladderframe heeft een open 
design voor uitstekende servicemogelijkheden. Voor een betere duur-
zaamheid is de complete achterwagen uit één stuk gietijzer gemaakt. 
Het Combi-dek met hoge prestaties wordt uit één enkel stuk plaatstaal 
gestanst en heeft sterke, lekvrije steunwielen met een luchtgevulde 
kern om voor goede demping en soepele bediening met een maximale 
bedrijfstijd te zorgen. 

Husqvarna P 500-series frontmaaiers Grote commerciële maaiersTrimmers/duwmaaiers TrimmersDuwmaaiers
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Maaidekken die efficiëntie 
combineren met uitstekende 
maairesultaten.

Onze Combi-dekken kunnen worden gebruikt voor zowel BioClip  
(mulchen) als achteruitworp. De Combi 132 en Combi 155 maaidekken 
hebben een stevig frame en vervangbare stootbeschermers. De  
binnenkant is uit één enkel, 4,5 mm dik, stuk staal gestanst om de 
luchtstroom te optimaliseren; de belangrijkste reden voor de hoge effi-
ciency van de frontmaaier. Er zijn twee opties voor de maaihoogtein-
stelling; een gemakkelijk te bedienen handmatige instelling van het 
maaidek of een hydraulische instelling, die vanaf de bestuurdersstoel 
wordt bediend.

Toegankelijke servicepunten 
voor eenvoudig onderhoud.

De kantelende kap en gemakkelijk bereikbare servicepunten maken 
de dagelijkse onderhoudscontroles en servicebeurten eenvoudig. Het 
maaidek heeft smeerbare spillen waar u gemakkelijk van bovenaf bij 
kunt komen, terwijl de servicepositie het schoonmaken en de service 
onder het maaidek vereenvoudigt.

Veelzijdig gebruik in  
alle seizoenen. 

Een breed assortiment maaidekken en accessoires maken uw front-
maaier uitzonderlijk veelzijdig, het hele jaar door. Met de slimme snel-
koppelingen kunt u snel en efficiënt van accessoire wisselen met een 
minimum aan standaard gereedschap. Uitgerust met een vaste en 
 geharde PTO-as voor maximale efficiëntie en duurzaamheid. De  
Husqvarna P520D en P 525D zijn ook verkrijgbaar in uitvoeringen  
met een cabine.



■■ Krachtige 3-cilinder dieselmotoren van Kubota.

■■ Een uniek achterasbesturingsconcept voor een dynamische over-
brenging van het gewicht op de voorwielen, waardoor de tractie onder 
alle omstandigheden optimaal is.

■■ Het besturingsconcept in combinatie met AWD en een laag zwaartepunt 
zorgen voor een uitstekende hantering, ook op hellingen.

■■ Kwalitatief hoogwaardige componenten zorgen voor een langere 
 levensduur en een minimale stilstand. 

■■ Ergonomische bestuurdersinterface met alle bedieningen binnen  
handbereik.

■■ Een zwaar vierkant ladderframe (4 – 10 mm) met een open ontwerp  
voor snelle en eenvoudige service werkzaamheden

■■ Een PTO voor maximale efficiëntie en veelzijdigheid.

■■ Dankzij het combidek kan er makkelijk gewisseld worden van mulchen 
naar achteruitworp.

■■ Er is geen gereedschap nodig voor de driepuntsmaaihoogteinstelling.

■■ Het maaidek kan zonder gebruik van gereedschap omhoog gekanteld 
worden, voor makkelijk schoonmaken en onderhoud.

■■ Extra grote banden en een hoge transportsnelheid (18,5 km/u) (P 525D).

■■ De optionele cabine en een breed assortiment accessoires maken de  
P 520D en P 525D het hele jaar door tot een veelzijdige machine.

■■ Een breed assortiment accessoires maakt de P 525D/PP 520D tot veel-
zijdige machines voor het hele jaar.

HUSQVARNA P 525D / P 520D

Zeer productieve dieselmachines voor veel maaiuren op zeer grote terreinen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES P 525D P 520D

Motorfabrikant Kubota Kubota

Netto vermogen op vooringestelde tpm, kW * 18,7 @ 3000 14,5 @ 3000

Transmissietype Hydrostatische AWD Hydrostatische AWD

Optionele maaidekken Combi 132, Combi 155 Combi 132, Combi 155

Ongemaaide cirkel, cm 58 55

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 114 – 115.

PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

Het is eenvoudig om het maaidek in servi-
cepositie te  zetten voor schoonmaken en 
service aan de messen.

Het compacte design van de machine 
maakt maaien op krappe en complexe ter-
reinen mogelijk, dit vermindert de nood-
zaak van bijwerken met een duwmaaier of 
trimmer.

De unieke achterasbesturing zorgt voor 
een superieure wendbaarheid en maai-
efficiëntie, wat een hoge productiviteit 
betekent.

All-wheel-drive met onvergelijkbare tractie 
en helling stabiliteit onder alle omstandig-
heden.

Husqvarna P 520D

Husqvarna P 525D
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De P 525D/P 520D zijn verkrijgbaar  
met een cabine, die in de fabriek wordt 
gemonteerd, voor comfortabele werking  
in natte en koude omstandigheden.

De lage hoogte van het aan de voorzijde 
gemonteerde maaidek zorgt voor een uit-
stekende bereikbaarheid onder struiken 
en andere obstakels zoals parkbanken.

Door de brede maaidekken kunt u grote 
gazons maaien in minder tijd – voor een 
betere productiviteit.

Het heavy-duty maaidek maait het gras 
zeer fijn, waardoor u uitstekende mulch 
overhoudt die in het gazon kan blijven 
 liggen.



■■ Krachtige 3-cilinder dieselmotoren van Kubota.

■■ Een uniek achterasbesturingsconcept voor een dynamische over-
brenging van het gewicht op de voorwielen, waardoor de tractie onder 
alle omstandigheden optimaal is.

■■ Het besturingsconcept in combinatie met AWD en een laag zwaartepunt 
zorgen voor een uitstekende hantering, ook op hellingen.

■■ Kwalitatief hoogwaardige componenten zorgen voor een langere 
 levensduur en een minimale stilstand. 

■■ Ergonomische bestuurdersinterface met alle bedieningen binnen  
handbereik.

■■ Een zwaar vierkant ladderframe (4 – 10 mm) met een open ontwerp  
voor snelle en eenvoudige service werkzaamheden

■■ Een PTO voor maximale efficiëntie en veelzijdigheid.

■■ Dankzij het combidek kan er makkelijk gewisseld worden van mulchen 
naar achteruitworp.

■■ Er is geen gereedschap nodig voor de driepuntsmaaihoogteinstelling.

■■ Het maaidek kan zonder gebruik van gereedschap omhoog gekanteld 
worden, voor makkelijk schoonmaken en onderhoud.

■■ Extra grote banden en een hoge transportsnelheid (18,5 km/u) (P 525D).

■■ De optionele cabine en een breed assortiment accessoires maken de  
P 520D en P 525D het hele jaar door tot een veelzijdige machine.

■■ Een breed assortiment accessoires maakt de P 525D/PP 520D tot veel-
zijdige machines voor het hele jaar.

■■ Ruime cabine met een grote voorruit.

■■ Ruitenwisser voor een groot oppervlak.

■■ Stevige glazen deuren met een pasvorm van hoge kwaliteit.

■■ Trillings-isolatie op het chassis, wat leidt tot aanzienlijk minder  
geluid en trillingen.

■■ Standaard uitgerust met een hydraulische set, verlichtingssets  
en contragewichten.

■■ De cabine is bij mooi weer gemakkelijk te verwijderen.

■■ Alleen verkrijgbaar in uitvoering met de in fabriek  
aangebrachte cabine.

HUSQVARNA P 525D MET CABINE /P 520D MET CABINE 

Blijf productief, ongeacht het seizoen.

PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

TECHNISCHE SPECIFICATIES P 525D MET CABINE P 520D MET CABINE

Motorfabrikant Kubota Kubota

Netto vermogen op vooringestelde tpm, kW * 18,7 @ 3000 14,5 @ 3000

Transmissietype Hydrostatische AWD Hydrostatische AWD

Optionele maaidekken Combi 132, Combi 155 Combi 132, Combi 155

Ongemaaide cirkel, cm 58 55

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 114 – 115.
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Een uitgebreide reeks accessoires hou-
den u in principe het hele jaar door druk 
en productief – ook tijdens de traditionele 
laagseizoen periodes.

Het ruime cabineontwerp maakt de bedie-
ning zeer  comfortabel.

Het plafond bestaat uit geluidsabsorbe-
rend materiaal om het geluidsniveau laag 
te houden.

De verwarming verwarmt de cabine doel-
treffend tijdens koude werkdagen.



PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

Accessoires voor de P 525D/P 520D.

SNEEUWSCHUIF

Omkeerbare rubberen slijtrand. Geveerde schokabsorbering en twee 
 glijplaten. Max/ min werkbreedte 130/120 cm. Vereist een hydrauliekset 
en contragewichten.

LAADBAK

Hydraulische afstelling van de hoek en het legen. Werkbreedte 120 cm. 
Laadcapaciteit 65 kg. Vereist een hydrauliekset en contragewicht.

BEZEM

Een PTO-aangedreven bezem om efficiënt blad, vuil en dunne 
laagjes sneeuw, blad en vuil weg te vegen. Versterkte uitvoering  
met een grotere diameter en grotere hoekinstellingen. Max./min. 
werkbreedte 130/120 cm. Heeft een hydraulische set en  
een contragewicht nodig.

SNEEUWPLOEG

Individuele hydraulisch instelbare ploegelementen. 
 Omkeer bare hardox stalen randen. Twee instelbare glijplaten. 
Max/ min werkbreedte 140/ 119 cm. Vereist een hydrauliekset  
en contragewichten.
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PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

SNEEUWBLAZER

Zeer efficiënte en zware twee-staps sneeuwblazer. Vereist een 
hydrauliekset en contragewicht.

CONTRAGEWICHT

Achter contragewicht voor betere grip en 
stabiliteit. Moet worden gebruikt bij de be-
diening van aan de voorzijde gemonteerde 
hulpstukken en wanneer een cabine wordt 
geplaatst. Totaal gewicht 62 kg. Inclusief 
5 × 10 kg stapelbare, losse gewichten die  
op een montageframe geplaatst kunnen 
worden (12 kg).

GRAMMER STOEL

Deluxe stoel met veel opties voor 
 persoonlijke instellingen om een 
 optimale ergonomie te krijgen.  
Verkrijgbaar met en zonder 
verwarmd stoelkussen. Arm-
leuningen ver krijgbaar als 
accessoire.

HYDAULIEKSET

Twee hydraulische hulpaansluitingen 
om aan voorzijde gemonteerde 
accessoires te bedienen. Inclusief 
verdeelblok, schakelaar, slangen met 
aansluitingen en bekabeling.

KLEPELMAAIER

Een PTO-aangedreven klepelmaaier. Een vernieuwd design met 
versterkte hoekoverbrenging, een groter maaihoogte-bereik en 
betere prestaties in dichte vegetatie. De steunwielen aan de 
voorzijde zijn draaibaar en lekvrij. Werkbreedte 120 cm. Alleen 
aanbevolen voor gebruik op de P 525D. Heeft contragewicht nodig.

TRANSPORTSET

We bieden accessoires aan die be-
nodigd zijn om op de openbare weg  
te  rijden. Controleer altijd de plaatselijke 
wetgeving om de vereisten voor uw 
markt te kennen.
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PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

Accessoires voor de P 525D/P 520D.

STROOIER

Elektrische strooier voor grind en zout op paden. Traploos instelbare 
snelheid van de draaiwals. In de gegalvaniseerde bak gaat 70 liter.

ONKRUIDBEZEM 

PTO-aangedreven draaiende stalen borstel om efficiënt onkruid  
en vuil te verwijderen in goten, op paden en langs trottoirbanden.  
De borstelhoek kan vanaf de stoel ingesteld worden. Diameter 50 cm.

BLAZER

PTO-aangedreven blazer voor het schoonmaken van grote open opper-
vlakken. Krachtige, stille ventilator, met een luchtstroom van 80 m3/min. 
360 graden draaiende luchtuitlaat, verstelbaar vanaf stoel.

NIEUW!

CYCLONE STROOIER

Voor zand, zout, zaden of meststof tot 8 mm. Met een inhoud van 70 liter, 
traploos instelbare draaiende verdeelsnelheid en een deksel dat vanaf 
de bestuurdersstoel kan worden geopend en gesloten.
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Het gras wordt in kleine stukjes gesneden 
die snel  composteren en als natuurlijke 
bemesting naar het gazon terugkeren.

De opklapbare kap en makkelijk bereikbare 
servicepunten maken onderhoud en 
 service gemakkelijk.

De compacte afmeting in combinatie met 
de unieke  achterasbesturing maken het 
makkelijk om de machine te manoeuvre-
ren door krappe doorgangen en op  
lastig terrein.

PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

■■ Krachtige 2-cilinder motor van Kawasaki.

■■ Een uniek achterasbesturingsconcept voor een dynamische over-
brenging van het gewicht op de voorwielen, waardoor de tractie onder 
alle omstandigheden maximaal is.

■■ De beste hantering van zijn klasse op hellingen, dankzij de combinatie 
van besturingsconcept, AWD en een laag zwaartepunt.

■■ Kwalitatief hoogwaardige componenten voor een levensduur zonder 
compromissen en maximale bedrijfstijd. 

■■ Ergonomische bestuurdersinterface met alle bedieningen binnen  
handbereik.

■■ Een zwaar vierkant ladderframe (4 – 10 mm) met een open ontwerp  
voor makkelijk uitvoeren van service.

■■ Dankzij het combidek kan er makkelijk gewisseld worden van mulchen 
naar achteruitworp.

■■ Een makkelijk bereikbare hendel voor de centrale maaihoogteinstelling.

■■ Het maaidek kan zonder gebruik van gereedschap omhooggekanteld 
worden, voor makkelijk schoonmaken en onderhoud.

■■ Een breed assortiment accessoires maakt de P 524 tot een veelzijdige 
machine voor het hele jaar.

HUSQVARNA P 524

Compacte benzine-machine met uitstekende maaiprestaties ook op complexe terreinen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES P 524

Motorfabrikant Kawasaki

Netto vermogen op vooringestelde tpm, kW * 13,9 @ 3000

Transmissietype Hydrostatische AWD

Optionele maaidekken Combi 112, Combi 122

Ongemaaide cirkel, cm 50

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 114 – 115.

Componenten van commerciële kwaliteit 
voor een levensduur zonder compromis-
sen en maximale bedrijfstijd.
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BORSTEL

Roterende borstel om blad, sneeuw e.d. weg te vegen.  
Kan in twee richtingen gedraaid worden.

SNEEUWBLAZER

Hoog-effectieve, heavy-duty twee-staps blazer  
met een werkbreedte van 100 cm.

GRAMMER STOEL

Deluxe stoel met veel opties voor persoonlijke instellingen om een 
 optimale ergonomie te krijgen. Verkrijgbaar met en zonder elek-
trische verwarming. Armleuningen verkrijgbaar als accessoire.

KLEPELMAAIER

Robuuste, betrouwbare klepelmaaier 
voor ruwe oppervlakken met ruig gras 
en lage opslag. Uitgerust met een 
duurzame hoekoverbrenging  
voor maximale levensduur.

SNEEUWPLOEG

Compacte en flexibele sneeuwploeg met de prestaties van heavy-duty  
staal. Door de mechanisch instelbare ploeg elementen is hij te gebruiken  
als V-, punt- of diagonale sneeuwploeg. Uitgerust met rubber schraaprand.

SNEEUWSCHUIF

Stevige stalen schuif met  
de levensduur die hoort bij 
een product met een sta-
len schuifrand.

PROFESSIONELE FRONTMAAIERS

Accessoires voor de P 524.

GRINDHARK

Aan de voorzijde gemonteerd  
accessoire, ideaal om samengedrukt 
grind los te harken en onkruidwortels 
af te snijden. Voor een net resultaat 
raden wij aan de grindhark met  
de hark te gebruiken. Instelbare  
snijdiepte.

HARK

Aan de achterzijde gemonteerd acces-
soire om in combinatie met de grind-
hark te gebruiken voor het uitvlakken 
van grind en het verzamelen van on-
kruid. Kan vanaf de bestuurderszitplaats 
elektrisch worden verlaagd en ver-
hoogd.
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B B
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1 1

1 1

1 1
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B

C

TOTAAL BEDRAG:
=  Heeft aanvullende hulpstukken en/of onderdelen nodig.

GIDS MET ACCESSOIRES VOOR  
DE P 525D/P 520D

FRONTMAAIERS

MODEL

ACCESSOIRE ART. NR. PRIJS P 525D P 520D BEREKENEN ✔

GRAMMER PRIMO M STOEL 967 00 84-01

GRAMMER PRIMO M STOEL, VERWARMD 967 00 84-02

GRAMMER ARMLEUNINGKIT, RECHTS 965 89 68-01

GRAMMER ARMLEUNINGKIT, LINKS 965 89 70-01

UITTREKBARE VEILIGHEIDSGORDEL VOOR STANDAARD STOEL 576 78 34-01

SNEEUWSCHUIF, STALEN RAND 966 75 43-01

SNEEUWSCHUIF, RUBBEREN RAND 967 29 74-01

RUBBER SCHRAAPBLAD  
(past op sneeuwschuif 966 75 43-01 en 967 29 74-01) 579 74 96-01

SNEEUWBLAZER 966 73 44-01

LAADSCHEP 965 99 74-01

KLEPELMAAIER 967 33 96-01

INKLAPBARE SNEEUWPLOEG 965 99 72-01

BEZEM 588 70 87-01

MAAIDEK COMBI 132 967 29 38-01

MAAIDEK COMBI 155 967 29 39-01

MAAIDEK COMBI 132X 967 29 40-01

MAAIDEK COMBI 155X 967 29 41-01

BLAZER 587 93 29-01

ONKRUIDBEZEM 587 93 28-01

NUMMERPLAATSET CABINE, ACHTER 967 63 21-01

NUMMERPLAATSET CABINE, VOOR 967 63 20-01

ROPS-SET CABINE 501 74 85-01

STROOIER, CYCLONE 967 09 89-01

STROOIER, DROP 967 33 98-01

TRAILERHAAK 587 72 76-01

DRAAIEND WAARSCHUWINGSLICHT (ROPS) 966 79 15-01

KOPLAMPEN 966 79 12-01

ACHTERLICHTEN EN KNIPPERLICHTEN ACHTER. STARTSET 966 79 09-01

WAARSCHUWINGSBORD VOERTUIG LAGE SNELHEID 966 79 11-01

KOPLAMPEN EN KNIPPERLICHTEN VOOR 966 79 10-01

NUMMERPLAAT KIT, ROPS 966 79 13-01

MAX. SNELHEID PLAATJE 582 50 01-01

AANVULLENDE ONDERDELEN NODIG

CONTRAGEWICHT 966 75 49-01

SCHAKELKAST 966 79 08-01

HYDRAULIEKSET 966 75 45-01

NB! Frontmaaiers met een cabine worden af fabriek geleverd met A, B en C gemonteerd.
Voor de volledige technische specificaties kunt u een bezoek brengen aan de internationale supportsite.
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FRONTMAAIERS

ACCESSOIRE ART. NR. PRIJS BEREKENEN ✔

GRAMMER PRIMO M STOEL 966 95 42-01

GRAMMER PRIMO M STOEL, VERWARMD 966 95 42-02

GRAMMER ARMSTEUN SET RECHTS 965 89 68-01

GRAMMER ARMSTEUN SET LINKS 965 89 70-01

SNEEUW SCHUIF 966 83 30-01

RUBBER STRIP (past op sneeuwschuif 966 83 30-01) 531 00 71-34

SNEEUWFREES 966 79 64-01

KLEPELMAAIER 966 79 65-01

SNEEUWPLOEG 966 85 01-01

BORSTEL 966 79 63-01

GAZONHARK 966 96 84-01

GRINDHARK 587 93 20-01

HARK 587 93 25-01

MAAIDEK COMBI 112 967 29 36-01

MAAIDEK COMBI 122 967 29 37-01

ACCESSOIREGIDS VOOR  
P 524

TOTAAL BEDRAG:
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ACCESSOIRES ZITMAAIERS

Drie uniek geplaatste grepen maken het bijtanken makkelijker en efficiënter.

SOFTSHELL JACK

Wind- en waterafstotend, gemaakt van een comfortabel stretchvlies  
met een voering van soft fleece. Kan over andere kleding heen gedragen 
worden of als gewoon jack. Cordura versteviging op schouders, achterkant 
mouwen en de zijkanten. De mouwen zijn voorge bogen voor meer 
bewegingsvrijheid. Het onderste deel van de mouwen is verstelbaar met 
klittenband. Heeft vier zakken met rits voor en twee binnenzakke n.  
577 25 30-xx

BODYWARMER 

Gemaakt van 100 % waterafstotend polyester, 
gevoerd met fleece. Kan als een jack of sweater 
worden gedragen om u warm te houden,  zonder 
de bewegingsvrijheid te verminderen. Heeft vier 
voorzakken met ritssluitingen. Het rugpand is 
verlengd, instelbaar elastisch boord in de taille 
en onderaan het rugpand. De kraag is hoog  
en nauw aansluitend. 577 25 29-xx.

JERRYCAN VOOR FRONTMAAIERS

15 liter jerrycan met ergonomisch design,  
handige grepen en morsvrije vultuit.

EEN NIEUWE MANIER VAN TANKEN

Onze nieuwe 15 liter jerrycan heeft een innovatief ergonomisch gripontwerp. 
De speciaal ontworpen vultuit zorgt voor een geoptimaliseerde, constante 
stroom en heeft een auto-stop-functie. Hiermee bent u in staat om uw 
 gemotoriseerde machine bij te vullen zonder spetteren of knoeien.
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ACCESSOIRES ZITMAAIERS

Olie die goede 
prestaties oplevert.

MOTOROLIE, WP 4T 10W-40

Ontwikkeld voor 4-taktmachines. Zorgt voor  
een makkelijke start bij lage temperaturen en 
perfecte smering onder alle omstandig heden. 
Heeft een laag verbruik en voorkomt dat de 
 motor verontreinigd raakt. Voldoet aan de eisen 
conform API SL (CF), ACEA A3 (B3).  
0,08 liter, 531 00 92-71. 1,4 liter, 577 41 97-02.

GEHOOR BESCHERMING 
MET FM  RADIO

Met een hoofdband die 
 minder druk uitoefent op uw 
hoofd en oren. De oorkappen 
zijn speciaal ontworpen en 
volgen de vorm van het hoofd, 
voor een perfecte pasvorm. Voorzien 
van 3,5 mm audio input (AUX) voor mp3 of 
een communicatieradio. 578 27 49-01

MOTOROLIE, SAE 10W-50

Volsynthetische transmissie-olie die aanbevolen 
is voor de transmissie in de AWD-hydrostaten van 
Husqvarna. Uitzonderlijk temperatuurstabiele olie, 
geschikt voor zowel koude als warme 
omgevingen. Voldoet aan API SM, ACEA A3/B4,  
API GL-1&4. 4 liter, 578 03 71-04.

ACTIVE CLEANING

Fosfaatvrij, biologisch afbreekbaar 
schoonmaakmiddel dat kan  
worden gebruikt voor het schoon-
maken van veiligheidskleding én 
ook zaagkettingen, luchtfilters, 
tuinmachines enzovoorts.  
505 69 85-70

HOEZEN

Volledige hoes voor zitmaaiers. Gemaakt 
van watervast nylon. Met ventilatiegaten en 
een verstelbaar trekkoord aan onderkant. 
505 63 08-70.

VEILIGHEIDSSCHOENEN, TECHNICAL

Gemaakt van hoge kwaliteit leer en nylon gaasmateriaal. Een neus 
van composietmateriaal houdt de laarzen laag in gewicht. Ze zijn 
100 % waterproof maar wel ademend dankzij een Sympatex® 
membraan. Extra rubberen bescherming aan voorzijde. Perfect 
voor op het werk en in uw vrijetijd. 575 35 47-xx.

RIJPLATEN

Gemaakt van zeewaterbestendig aluminium met anti-slip oppervlak. 
505 69 90-40 – 200 × 1500 × 35 mm, max. belasting van 450 kg/paar. 
505 69 90-42 – 200 × 2000 × 50 mm, max. belasting van 450 kg/paar. 
505 69 90-44 – 260 × 1500 × 60 mm, max. belasting van 1.000 kg/paar. 
505 69 90-45 – 260 × 2000 × 60 mm, max. belasting van 1.000 kg/paar.

ACCULADER BC 0.8

Laadt alle 12 V lood-zuur accu’s van 1,2 – 32 Ah op en  
is geschikt voor onderhoudsopladen tot 100 Ah. De lader 
is volledig automatisch om de prestaties en levensduur 
van de accu zo groot mogelijk te maken. Wordt samen  
met de accustatusindicator gebruikt.

ACCUSTATUSINDICATOR

Wanneer de indicator is aangesloten op de  
accu laat hij snel zien of de accu opgeladen  
moet worden. Om de accu op te laden, sluit  
u acculader BC 0.8 aan op de statusindicator.
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DUWMAAIERS DIE ZORGEN DAT  
U HET WERK VOOR KUNT BLIJVEN

GAZONMAAIERS

Onze gazonmaaiers hebben veel slimme en handige 
functies die u helpen om productiever gras te maaien. 
Professionele en krachtige motoren met heel veel 
vermogen en de compacte afmeting van de gazon-
maaiers maken ze perfect voor kleinere of lastig 
 gevormde gazons. Dankzij hun robuuste design 

 zullen ze jarenlang betrouwbare metgezellen in  
het werk zijn. De constante focus van Husqvarna op 
ergonomie en gebruikersvriendelijkheid betekent 
dat u ook tijdens lange dagen het tempo kunt 
 bijhouden en efficiënt kunt blijven.



 

Duurzaam aluminium chassis.
We hebben veel aandacht besteed aan het kiezen van de juiste materialen 
voor onze gazonmaaiers. Vooral voor de maaidekken. Ze zijn allemaal uit 
één stuk aluminium gegoten, wat een optimale torsiestijfheid oplevert en 
de levensduur verlengt. Aluminium is een licht materiaal dat niet roest en 
stevig genoeg is voor vele jaren zwaar en veeleisend werk. Sommige 
maaidekken hebben onze zijbumper, die het maaidek beschermt tegen 
slijtage en ervoor zorgt dat de gazonmaaier langer mooi blijft.

Opvang met hoge capaciteit.
Het opvangen van gras zorgt voor een netter maairesultaat en  
voorkomt dat onkruid zich verspreidt. De nieuwe professionele  
gazonmaaier van Husqvarna heeft een opvangbak met een hoge  
capaciteit, stofbescherming en kan heel handig met één hand  
geleegd worden.

Superieur maaien  
in alle situaties.

Onze gazonmaaiers bieden dag na dag een uitstekende productiviteit. 
De belangrijkste reden hiervoor is het royale ontwerp van de maaidek-
ken, waardoor hoge volumes gras gemaaid kunnen worden. Dit is een 
belangrijke reden voor de zeer goed bekend staande en gewaardeerde 
resultaten van de machines. Het ontwerp van het maaidek maakt het 
mogelijk om ook op vochtige ondergrond fantastische maairesultaten 
te bereiken. Sommige gazonmaaiers hebben Blade Brake Clutch, 
waarmee u de maaimessen kunt stoppen zonder de motor te hoeven 
stoppen. Handig wanneer u de opvangbak moet legen of met de maai-
er over een grindpad rijdt.

Ervaar efficiënt maaien  
en groenere gazons.

Veel Husqvarna gazonmaaiers zijn mulchmachines. Dit houdt in dat het 
gras twee keer wordt doorgesneden en fijngehakt. In het gazon 
breekt het maaisel snel af om voeding aan de aarde te leveren. Vitale 
voedingsstoffen keren terug naar de aarde en het gras wordt sterker 
en gezonder. Dit ontmoedigt de groei van onkruid en mos. De dichtere 
bovenlaag zorgt voor schaduw en houdt de aarde vochtiger. En andere 
handige functie is de variabele snelheid. Hiermee kan de bestuurder 
de snelheid vooruit traploos selecteren, voor een optimale efficiëntie 
tijdens het maaien.



GAZONMAAIERS

TECHNISCHE SPECIFICATIES LB 553S e LB 553S

Motor Honda Honda

Cilinderinhoud, cm³ 160 160

Netto vermogen op vooringestelde tpm, kW * 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900

Maaibreedte, cm 53 53

Gewicht, kg 36.7 35

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 116.

HUSQVARNA LB 553S e / LB 553S

Een betrouwbare mulchmaaier  
voor zwaar professioneel gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES LC 551VBP

Motor Kawasaki

Cilinderinhoud, cm³ 179

Netto vermogen op vooringestelde tpm, kW * 2,9 @ 2800

Maaibreedte, cm 51

Gewicht, kg 53

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 116.

NIEUW!

■■ De Honda motor met hoge specificaties is krachtig, betrouwbaar  
en makkelijk te starten.

■■ Uit een stuk gegoten aluminium maaidek voor een optimale torsiestijf-
heid en levensduur.

■■ Doeltreffende voorwielaandrijving maakt de maaier gemakkelijk  
te manoeuvreren.

■■ Een speciaal ontwikkeld maaidek met groot volume voor efficiënt 
 mulchen.

■■ Met een veer ondersteunde, centrale instelling van de maaihoogte 
 vergemakkelijkt uw werk.

■■ Trillingsgedempte opklapbare duwboom met alle hendels binnen  
handbereik.

■■ Aluminium wielen met dubbele kogellagers en rubberen banden  
voor een betere operationele betrouwbaarheid.

■■ Met BioClip®, wordt het gras twee maal gesneden en fijn gehakt voor  
het in het gazon terugvalt als natuurlijke meststof.

■■ Opklapbare handgreep voor makkelijk vervoer en opslag.

Met een veer ondersteunde, centrale in-
stelling van de maaihoogte vergemakke-
lijkt uw werk.

Duurzame wielen met aluminium velgen, 
rubberen banden en dubbele kogellagers 
ter bescherming tegen vocht en vuil.

■■ Met Blade Brake Clutch kunt u de messen stoppen zonder de motor  
uit te hoeven zetten.

■■ Met de variabele snelheid kunt u de snelheid vooruit naar uw wensen en 
de staat van het gras instellen.

■■ De zijbumper beschermt het maaidek tegen slijtage en zorgt dat de  
gazonmaaier er lange tijd als nieuw uit blijft zien.

■■ Krachtige commerciële Kawasaki-motor.

■■ Intuïtieve bediening en gemakkelijk te bereiken motorrembeugel zorgen 
voor efficiënt manoeuvreren.

■■ Opvangbak met hoge capaciteit en stofrooster voor handig legen.

■■ Trillingsgedempte opklapbare duwboom met alle hendels binnen  
handbereik.

■■ Enkele geveerde en centraal geplaatste maaihoogtehendel.

■■ Aluminium wielen met dubbele kogellagers en rubberen banden voor  
een betere operationele betrouwbaarheid.

HUSQVARNA LC 551VBP

Krachtige gazonmaaier met opvangbak  
en variabele snelheid.

Met Blade Brake Clutch kunt u de messen 
stoppen zonder de motor uit te hoeven 
zetten.

Met de variabele snelheid kunt u de snel-
heid vooruit naar uw wensen en de staat 
van het gras instellen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES LB548S e

Motor Honda

Cilinderinhoud, cm³ 160

Netto vermogen op vooringestelde tpm, kW * 2,8 @ 2900

Maaibreedte, cm 48

Gewicht, kg 32,5

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 116.

TECHNISCHE SPECIFICATIES LC 551SP

Motor Kawasaki

Cilinderinhoud, cm³ 179

Netto vermogen op vooringestelde tpm, kW * 2,9 @ 2800

Maaibreedte, cm 51

Gewicht, kg 50

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen, zie pagina 116.

HUSQVARNA  LB 548S e

Stevige, zelfrijdende mulchmaaier  
voor dagelijks professioneel gebruik.

GAZONMAAIERS

■■ De Honda motor met hoge specificaties is krachtig, betrouwbaar  
en makkelijk te starten.

■■ De doeltreffende voorwielaandrijving draagt bij tot een fantastische 
wendbaarheid. 

■■ Het maaidek is uit één stuk aluminium gegoten voor een optimale 
 torsiestijfheid en levensduur.

■■ Met een veer ondersteunde, centrale instelling van de maaihoogte 
 vergemakkelijkt uw werk.

■■ Volledig trillingsgedempte en opklapbare stuurboom met alle hendels 
binnen handbereik.

■■ De stuurboom is zijwaarts instelbaar, waardoor het makkelijk is dicht langs 
muren en hagen te maaien.

■■ Aluminium wielen met dubbele kogellagers en rubberen banden  
voor een betere operationele betrouwbaarheid.

■■ Krachtige Kawasaki-motor met specificaties voor commerciële  
doeleinden.

■■ Intuïtieve bediening en gemakkelijk te bereiken motorrembeugel  
zorgen voor efficiënt manoeuvreren.

■■ Het maaidek is uit één stuk aluminium gegoten voor een optimale  
torsiestijfheid en levensduur.

■■ Handig te legen opvangbak met hoge capaciteit en stofbescherming.

■■ Doeltreffende achterwielaandrijving zorgt voor maximale tractie  
in alle omstandigheden.

■■ Met een veer ondersteunde, centrale instelling van de maaihoogte 
 vergemakkelijkt uw werk.

■■ Trillingsgedempte opklapbare duwboom met alle hendels binnen  
handbereik.

■■ Aluminium wielen met dubbele kogellagers en rubberen banden  
voor een betere operationele betrouwbaarheid.

HUSQVARNA LC 551SP

Een gazonmaaier met opvang  
fen hoge prestaties voor professionele 
maairesultaten.

Uit één stuk gegoten aluminium maaidek 
voor een optimale torsiestijfheid en le-
vensduur.

Betrouwbare voorwielaandrijving maakt 
de gazonmaaier gemakkelijk te manoeu-
vreren.

Enkele geveerde en centraal geplaatste 
maaihoogtehendel.

Opvangbak met hoge capaciteit en stof-
rooster voor handig legen.
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KRACHTIGE FREZEN  
DIE GEWOON HUN WERK DOEN
De commerciële grondfrezen van Husqvarna zijn 
krachtige, stevige werkpaarden, die zijn ontwikkeld 
om uitzonderlijke resultaten te leveren op intensieve 
werkdagen. Ze krijgen gewoonweg het werk gedaan 
in alle soorten aarde en alle weersomstandigheden, 
omdat ze zijn gebouwd om lang mee te gaan met 

componenten van hoge kwaliteit en uitgerust met 
betrouwbare motoren met hoge specificaties en 
duurzame helicoiled messen. En u zult de soft grip 
hand grepen met gemakkelijk bereikbare bedieningen 
waarderen die uw werk nog comfortabeler maken.

Krachtige grondfrezen met 
diepwerkende capaciteit.

Op grote en open stukken land krijgt u met een grote grondfrees met 
aangedreven wielen en tegengesteld draaiende pennen het vermogen 
om zeer efficiënt dicht opeengepakte aarde te bewerken. Het contra-
gewicht vergroot het gewicht op de wielen en verbetert het evenwicht 
voor een veilige en stabiele werking. De bediening is comfortabel 
dankzij het ergonomische ontwerp van handgrepen en knoppen.

Veelzijdige grondfrezen voor 
efficiënte grondbewerking.

Met hun volledig ingekapselde transmissie met twee snelheden en  
een grote werkbreedte helpen deze frezen u om snel grote stukken 
land te bewerken, zelfs in waterculturen zoals rijstvelden. Geschikt 
voor verschillende taken, inclusief ploegen en aardappels oogsten, 
dankzij het slimme ontwerp en een assortiment veelzijdige  
Husqvarna accessoires.

GRONDFREZEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES TR 530

Motorfabrikant Subaru EX21

Cilinderinhoud, cm³ 211

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW * 3,9 @ 3600

Werkbreedte, cm 53

Gewicht, kg 93

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 116–117.

TECHNISCHE SPECIFICATIES TF 536

Motorfabrikant Honda GX160

Cilinderinhoud, cm³ 163

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW * 3,5 @ 3400

Werkbreedte, cm 90

Gewicht, kg 70

*Voor meer technische specificaties en informatie over het motorvermogen,  
zie pagina 116–117.

HUSQVARNA TR 530

Onze grootste en krachtigste  
grondfrees.

HUSQVARNA TF 536

Heavy-duty grondfrees met een motor  
met hoge specificaties en met twee 
snelheden vooruit.

■■  Levert uitstekende resultaten op dicht opeengepakte aarde en  
oude gazons.

■■ Tegengesteld draaiende messen bewerken de aarde zeer goed.

■■ Betrouwbare motor met hoge specificaties heeft een fantastische 
smering en koeling, voor een langere levensduur en soepelere werking.

■■ De motor heeft lage emissies tijdens belasting, voor een betere 
werkomgeving.

■■ Een ergonomische handgreep met comfortabele grepen en gemakkelijk 
te bereiken bedieningen, voor een makkelijkere werking.

■■ Alle componenten zijn zorgvuldig getest, voor optimale duurzaamheid.

■■ De grootste maaibreedte, 90 cm, voor een hoge efficiëntie.

■■ Betrouwbare motor met hoge specificaties heeft een fantastische 
 smering en koeling, voor een langere levensduur en soepelere werking.

■■ Oliebad luchtfilter, een absolute vereiste om een lange levensduur  
te garanderen voor motoren die worden gebruikt in droge, stoffige 
 omgevingen.

■■ Handgeschakeld: twee versnellingen vooruit en één achteruit, voor  
de best mogelijke tractie.

■■ Het stuur kan zowel horizontaal als verticaal worden versteld, voor 
 gemakkelijk gebruik en opslag.

■■ Alle componenten zijn zorgvuldig getest, voor optimale duurzaamheid.

GRONDFREZEN

De motoren met hoge specificaties geven 
u een betrouwbaar vermogen en lage 
emissie tijdens gebruik.

Het ergonomisch ontworpen inklapbare 
stuur met soft grip en gemakkelijk bereik-
bare bedieningen maakt comfortabel 
werken mogelijk.

Alle componenten in onze grondfrezen 
zijn van de hoogste kwaliteit en grondig 
getest om voor optimale duurzaamheid te 
zorgen.

Deze helicoiled messen kunnen zowel 
zware grond in de diepte bewerken als de 
bovenlaag voorbereiden voor een zaaibed. 
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VERMOGEN
Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (Bij het gegeven toerental, zie handleiding) 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.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCU TRIMMERS 536LiRX 536LiLX

Accu type Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 76,1 76,1

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, L
WA

 dB(A)** 96 96

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² *** 1,2/0,7 —

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² *** — 1,2/0,7

Werkbreedte, cm 40 40

OEM Trimmerkop T25B T25B

OEM Grasmes 3-tandsmes (inclusief) 3-tandsmes (optioneel)

OEM Harnas Balance 35B Single strap

Gewicht (excl. accu en zaag-garnituur), kg 3,8 3

BENZINE BOSMAAIERS EN TRIMMERS 555RXT 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RXT 525RX 524R 525LK 524LK 525RK 336RK

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4 25,4 25 25,4 25 25,4 34,6

Vermogensoutput, kW 2,8 2,2 2,1 1,6 1,6 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,4

Uitlaatemissie (CO gemiddeld), g/kWh 350 262,3 262,3 301,1 301,1 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 301,1

Uitlaatemissie (HC gemiddeld), g/kWh 61 42,11 42,11 33,32 33,32 18,92 18,92 18,92 19,38 18,92 18,92 33,32

Uitlaatemissie (NOx gemiddeld), g/kWh 2,4 2,43 2,43 1,42 1,42 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 1,42

Brandstoftank, liter 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,51 0,51 0,5 0,51 0,5 0,51 0,6

Brandstofverbruik, g/KWh 480 450 450 475 475 600 600 510 600 510 600 435

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 101 100 101 96 95 94 93 93 94 97 94 98

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A)** 121 117 117 111 114 106 106 106 106 107 106 113

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² *** 1,5/1,6 3,3/3,5 3,2/2,9 2,4/3,1 3,4/4,1 1,8/1,9 2,1/2,3 2,9/3,1 — — 2,1/1,9 3,5/5,0

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² *** — — — — — — — — 3,0/3,3 4,1/4,1 — —

Toerental maximum vermogen, tpm 9000 9000 9000 8400 8400 8500 8500 7000 8500 7000 8500 8400

Stationair toerental, tpm 2800 2700 2700 2900 2800 3000 3000 3100 3000 3100 3000 2900

Overbrengingsverhouding 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,4

Overbrengingshoek 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 35

OEM Trimmerkop T55X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10 — T35 M10 —

OEM Grasmes Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 Grass 255-4 — — — —

OEM Harnas Balance XT™ Balance XT™ Balance X™ Balance X™ Balance 35 Balance 55 Balance 35 Balance 35 — — Balance 35 Balance 35

Pijpdiameter, mm 35 32 32 28 28 24 24 24 24 24 24 28

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 9,2 8,6 8,8 6,2 6,1 5,2 4,9 5,5 4,5 5,4 5,6 7,4

– = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens 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 (L

WA
) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. 

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 (a

hv
, 

eq
) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m /s².  

De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische 
statistische dispersie (standaardafwijking) van 3 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (L

WA
) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeen-

komstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 10884. ***Equivalent trillingsniveau (a
hv

, 
eq

) bij handgrepen, gemeten volgens ISO 22867, m /s². 
Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 2 m/s².
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

RUGGEDRAGEN MOTORZEISEN OP BENZINE 553RBX 543RBK

Cilinderinhoud, cm³ 50,6 40,1

Vermogensoutput, kW 2,3 1,47

Uitlaatemissie (CO gemiddeld), g/kWh 363,1 290,1

Uitlaatemissie (HC gemiddeld), g/kWh 54,1 41

Uitlaatemissie (NOx gemiddeld), g/kWh 1,2 0,7

Brandstoftank, liter 0,8 0,75

Brandstofverbruik, g/KWh 449 424

Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, dB (A) * 97 N/A

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A)** 118 N/A

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² *** 2,7/3,8 4,8/4,6

Toerental maximum vermogen, tpm 9500 8500

Stationair toerental, tpm 2800 3000

Overbrengingsverhouding 1:1,4 1:1,4

Overbrengingshoek 30 35

OEM Trimmerkop T45X M12 —

OEM Grasmes Multi 275-4 —

OEM Harnas Geïntegreerd Geïntegreerd

Pijpdiameter, mm 28,05 28,05

Pijplengte, mm 1483 1483

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 12,1 10,6

BENZINE BOSMAAIERS EN TRIMMERS 555RXT 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RXT 525RX 524R 525LK 524LK 525RK 336RK

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4 25,4 25 25,4 25 25,4 34,6

Vermogensoutput, kW 2,8 2,2 2,1 1,6 1,6 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,4

Uitlaatemissie (CO gemiddeld), g/kWh 350 262,3 262,3 301,1 301,1 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 301,1

Uitlaatemissie (HC gemiddeld), g/kWh 61 42,11 42,11 33,32 33,32 18,92 18,92 18,92 19,38 18,92 18,92 33,32

Uitlaatemissie (NOx gemiddeld), g/kWh 2,4 2,43 2,43 1,42 1,42 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 1,42

Brandstoftank, liter 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,51 0,51 0,5 0,51 0,5 0,51 0,6

Brandstofverbruik, g/KWh 480 450 450 475 475 600 600 510 600 510 600 435

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 101 100 101 96 95 94 93 93 94 97 94 98

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A)** 121 117 117 111 114 106 106 106 106 107 106 113

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter handgreep, m/s² *** 1,5/1,6 3,3/3,5 3,2/2,9 2,4/3,1 3,4/4,1 1,8/1,9 2,1/2,3 2,9/3,1 — — 2,1/1,9 3,5/5,0

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² *** — — — — — — — — 3,0/3,3 4,1/4,1 — —

Toerental maximum vermogen, tpm 9000 9000 9000 8400 8400 8500 8500 7000 8500 7000 8500 8400

Stationair toerental, tpm 2800 2700 2700 2900 2800 3000 3000 3100 3000 3100 3000 2900

Overbrengingsverhouding 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,46 1:1,4

Overbrengingshoek 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 35

OEM Trimmerkop T55X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10 — T35 M10 —

OEM Grasmes Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 Grass 255-4 — — — —

OEM Harnas Balance XT™ Balance XT™ Balance X™ Balance X™ Balance 35 Balance 55 Balance 35 Balance 35 — — Balance 35 Balance 35

Pijpdiameter, mm 35 32 32 28 28 24 24 24 24 24 24 28

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 9,2 8,6 8,8 6,2 6,1 5,2 4,9 5,5 4,5 5,4 5,6 7,4

– = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens 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 (L

WA
) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. 

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 (a

hv
, 

eq
) bij handgrepen, gemeten volgens ISO 22867, m /s². De gerapporteerde 

 gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².
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VERMOGEN
Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (Bij het gegeven toerental, zie handleiding) 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.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENZINE HEGGENSCHAREN 525HF3S 226HS99S 226HS75S 226HD75S 226HD60S

Cilinderinhoud, cm³ 25,4 23,6 23,6 23,6 23,6

Vermogen, kW 1,0 0,85 0,85 0,85 0,85

Uitlaatemissie (CO gemiddeld), g/kWh 87,57 226,7 226,7 226,7 226,7

Uitlaatemissie (HC gemiddeld), g/kWh N/A 41,9 41,9 41,9 41,9

Uitlaatemissie (NOx gemiddeld), g/kWh 0,56 0,69 0,69 0,69 0,69

Brandstoftank, liter 0,51 0,5 0,5 0,5 0,5

Brandstofverbruik, g/KWh 395 412 412 412 412

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, min/max, dB(A)* 92 91 91 91 91

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, L
WA

 dB(A)** 105 102 102 102 102

Equivalent trillingsniveau (a  
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² *** 3,9/2,9 8,6/3,5 8,1/3,7 3,6/4,4 2,0/2,5

Toerental maximum vermogen, tpm 8500 8500 8500 8500 8500

Overbrengingsverhouding 1:5,53 1:5,11 1:5,11 1:5,11 1:5,11

Meslengte, cm 65 108 75 75 60

Opening tanden, mm 30 28 28 28 28

Aanbevolen maximum takdiameter, mm 24 22 10 10 22

Snijsnelheid, bewegingen/min 4339 4100 4100 4100 4100

Lengte, cm 192 — — — —

Gewicht, kg 6,1 6,3 5,7 6,0 5,8

ACCU HEGGENSCHAREN 536LiHE3 536LiHD70X 536LiHD60X

Accu type Li-ion Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) PMDC (4-borstelmotor) PMDC (4-borstelmotor)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 84 78 78

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, L
WA

 dB(A)** 95 94 94

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² *** 3,5/2,5 2,3/3,5 1,6/2,5

Overbrengingsverhouding 10,2 9,4 9,4

Meslengte, cm 55 70 60

Opening tanden, mm 32 32 32

Snijsnelheid, bewegingen/min 4000 4000 4000

Totale lengte, cm 226 — —

Gewicht zonder accu, kg 4,2 3,9 3,8

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens 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 (L

WA
) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gerap-

porteerde 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 (a

hv
, 

eq
) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m /s². De gerapporteerde gegevens  

voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens ISO 11203 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een 
 typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 3 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (L

WA
) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde 

 waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 11094. ***Equivalent trillingsniveau (a
hv

, 
eq

) bij handgrepen, gemeten volgens  
EN 60745-1, m /s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 1,5 m/s².
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENZINE BLADBLAZERS 580BTS 570BTS 525BX

Cilinderinhoud, cm³ 75,6 65,6 25,4

Vermogen, kW 3,3 2,9 0,85

Uitlaatemissie (CO gemiddeld), g/kWh 536 536 379,85

Uitlaatemissie (HC+NOx gemiddeld), g/kWh 49 49 26,29

Brandstoftank, liter 2,6 2,2 0,45

Brandstofverbruik, g/KWh 440 431 0,6

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 100 99 91

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A) ** 112 110 106

Equivalent trillingsniveau (a
hv

, eq) handgreep, m/s² *** 1,6 1,8 1,2

Luchtstroom, ventilatorhuis, m³/min 29 28 N/A

Luchtstroom in blaaspijp, m³/min 26 22 13

Luchtsnelheid, m/s 92 (ronde buis)/93 (platte buis) 106 (ronde buis)/91 (platte buis) 70 (ronde buis)/86 (platte buis)

Toerental maximum vermogen, tpm 7200 8000 7300

Stationair toerental, tpm 2000 2000 3000

OEM Blaasmond Rond Rond Rond en Plat

Gewicht, kg 11,8 11,2 4,3

ACCU BLADBLAZERS 536LiBX 536LiB

Accu type Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 79 82

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A)** 93 98

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) handgreep, m/s² *** 0,4 0,5

Luchtstroom in blaaspijp, m³/u 730 700

Luchtstroom in boostmodus, m³/u 850 800

Luchtsnelheid, m/s 50 48

Luchtsnelheid, boostmodus, m/s 62 56

OEM Blaasmond Rond Rond

Gewicht zonder accu, kg 2,5 (zonder kabel) 2,4

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN 15503 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 (L

WA
) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gegarandeerde 

geluidsvermogen is inclusief een variatie in de productie en een variatie van de testcode met 1–3 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau (a
hv

, 
eq

) bij handgrepen, gemeten volgens EN 15503, m /s². 
De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 11203 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau voor de machine zijn inclusief statische 
 onzekerheid. **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (L

WA
) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief 

statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 11094. ***Equivalent trillingsniveau (a
hv

, 
eq

) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m /s². Typische statische dispersie (standaard-
afwijking) van ± 1 m/s².
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENZINE KETTINGZAGEN 576 XP® 562 XP® 560 XP® 555 550 XP® TrioBrake™ 550 XP® 545 543 XP® T540 XP® T435

Cilinderinhoud, cm³ 73,5 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 43,1 37,7 35,2

Vermogensoutput, kW 4,2 3,5 3,5 3,1 2,8 2,8 2,5 2,2 1,8 1,5

Brandstoftank, liter 0,7 0,65 0,65 0,65 0,49 0,52 0,52 0,42 0,34 0,26

Olietank volume, liter 0,4 0,35 0,33 0,33 0,27 0,27 0,27 0,27 0,2 0,17

Kettingsteek, inch 3/8 3/8 .325 .325/3/8 .325 .325 .325 .325 3/8 3/8

Chain speed at max power, m/s 21,4 21,3 21,3 21,3 19,6 N/A N/A 20,2 19,4 19,1

Advieslengte zaagblad, min – max, cm 38 – 70 38 – 70 33 – 60 33 – 60 33 – 50 33 – 50 33 – 50 33–45 30 – 40 30–35

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 105 106 106 106 106 106 106 101 104 103

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A)** 116 118 118 118 116 116 116 113 116 114

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

 , 
eq 

) voor-/achtergandgreep, m/s²  * ** 2,9/3,6 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 3,1/3,2 4,1/3,9

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 6,6 6,1 5,9 5,9 5,0 4,9 4,9 4,5 3,9 3,4

ACCU KETTINGZAGEN 536Li XP® T536Li XP®

Accu type Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Olietank inhoud, liter 0,2 0,2

Kettingsteek, inch 3/8, 1/4 3/8, 1/4

Kettingsnelheid, m/s 20 20

Advieslengte zaagblad, min–max, cm 25 – 35 25 – 35

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 93 93

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, L
WA

 dB(A)** 106 106

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² *** 2,5/2,8 2,0/2,4

Gewicht (excl. accu en zaag-garnituur), kg 2,6 2,4

BENZINE BOSMAAIERS EN BACKPACK BOSMAAIER 555FXT 555FX 545FXT 545FX 535FBX

Cilinderinhoud, cm³ 53,3 53,3 45,7 45,7 34,6

Vermogensoutput, kW 2,8 2,8 2,2 2,2 1,6

Uitlaatemissie (CO gemiddeld), g/kWh 350 350 262,3 262,3 196

Uitlaatemissie (HC gemiddeld), g/kWh 61 61 42,11 42,11 32

Uitlaatemissie (NOx gemiddeld), g/kWh 2,4 2,4 2,43 2,43 2

Brandstoftank, liter 1,1 1,1 0,9 0,9 0,6

Brandstofverbruik, g/KWh 480 480 450 450 475

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A) * 103 103 99 99 94

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A)** 117 117 114 114 111

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) linker/rechter  
handgreep, m/s² *** 

2,1/2,3 2,1/2,3 2,0/3,2 2,0/3,2 —

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achter  
handgreep, m/s² *** 

— — — — 1,8 / 1,2

Toerental maximum vermogen, tpm 9000 9000 9000 9000 8400

Stationair toerental, tpm 2800 2800 2700 2700 2900

Overbrengingsverhouding 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29

Overbrengingshoek 24 24 24 24 —

OEM Zaagmes — Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 —

OEM Harnas Balance XT™ Balance XT™ Balance XT™ Balance XT™ —

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 9,1 8,9 8,4 8,1 12,4

– = Niet verkrijgbaar *Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens 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 (L

WA
) volgens EG-Richtlijn 2000 /14/EG. 

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 (a

hv
, 

eq
) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 11806-1 en ISO 22867, m /s².  

De gerapporteerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens EN ISO 22868 dB(A). De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau voor de machine zijn inclusief statische 
onzekerheid. **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (L

WA
) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, 

 inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 22868. ***Equivalent trillingsniveau (a
hv

, 
eq

) bij handgrepen, gemeten volgens EN ISO 22867, m /s². Typische statische dispersie 
(standaardafwijking) van ± 1 m/s².

*Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrukniveaus bij verschillende werkomstandigheden.  
De typische dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (L

WA
) volgens 

EG-Richtlijn 2000 /14/EG. 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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VERMOGEN
Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (Bij het gegeven toerental, zie handleiding) 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.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENZINE KETTINGZAGEN 576 XP® 562 XP® 560 XP® 555 550 XP® TrioBrake™ 550 XP® 545 543 XP® T540 XP® T435

Cilinderinhoud, cm³ 73,5 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 43,1 37,7 35,2

Vermogensoutput, kW 4,2 3,5 3,5 3,1 2,8 2,8 2,5 2,2 1,8 1,5

Brandstoftank, liter 0,7 0,65 0,65 0,65 0,49 0,52 0,52 0,42 0,34 0,26

Olietank volume, liter 0,4 0,35 0,33 0,33 0,27 0,27 0,27 0,27 0,2 0,17

Kettingsteek, inch 3/8 3/8 .325 .325/3/8 .325 .325 .325 .325 3/8 3/8

Chain speed at max power, m/s 21,4 21,3 21,3 21,3 19,6 N/A N/A 20,2 19,4 19,1

Advieslengte zaagblad, min – max, cm 38 – 70 38 – 70 33 – 60 33 – 60 33 – 50 33 – 50 33 – 50 33–45 30 – 40 30–35

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 105 106 106 106 106 106 106 101 104 103

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A)** 116 118 118 118 116 116 116 113 116 114

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

 , 
eq 

) voor-/achtergandgreep, m/s²  * ** 2,9/3,6 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 3,1/3,2 4,1/3,9

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 6,6 6,1 5,9 5,9 5,0 4,9 4,9 4,5 3,9 3,4

BENZINE STOKSNOEIZAGEN 525PT5S 525P5S 525P4S

Cilinderinhoud, cm³ 25,4 25,4 25,4

Vermogensoutput, kW 1,0 1,0 1,0

Brandstoftank, liter 0,51 0,51 0,51

Olietank inhoud, liter 0,14 0,14 0,14

Kettingsteek, inch 1/4 3/8 3/8

Advieslengte zaagblad, min – max, cm 25 – 30 25 – 30 25 – 30

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 89 90 91

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A)** 107 107 107

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² *** 4,1/6,7 2,3/3,7 2,9/3,2

Lengte, min – max, inclusief zaaguitrusting, cm/inch 277 – 397 — —

Lengte, min/max, inclusief zaaguitrusting, cm/inch — 195/350 240/240

Gewicht (excl. zaaguitrusting), kg 7 6,4 5,3

ACCU BOSMAAIERS EN STOKSNOEIZAGEN 536LiPX 536LiPT5 536LiP4

Accu type Li-ion Li-ion Li-ion

Voltage, V 36 36 36

Motortype BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos) BLDC (borstelloos)

Olietank inhoud, liter 0,15 0,15 0,15

Kettingsteek, inch 3/8 3/8 3/8

Kettingsnelheid, m/s 20 20 20

Advieslengte zaagblad, min–max, cm/inch 25 –30 25 –30 25 –30

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)* 96 83 88

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau, L
WA

 dB(A)** 101 98 98

Equivalent trillingsniveau (a 
hv

,
eq

 ) voor-/achterhandgreep, m/s² *** 1,2/2,6 1,0/1,2 1,0/0,9

Lengte, verlengd, inclusief zaaguitrusting, cm 160 400 250

Gewicht (excl. accu en zaag-garnituur), kg 3,1 4,9 3,4

*Equivalent geluidsdrukniveau, volgens ISO 22868, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrukniveaus bij verschillende werkomstandigheden.  
De typische dispersie voor het equivalente geluidsdrukniveau is een standaardafwijking van 1 dB(A). **Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (L

WA
) volgens 

EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het gerapporteerde geluidsdrukniveau voor de machine is gemeten met het originele accessoires dat het hoogste niveau oplevert. Het gegarandeerde geluids-
vermogen 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.

*Equivalent geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, gemeten volgens 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 (L

WA
) wordt gerapporteerd als een gegarandeerde waarde 

overeenkomstig EG-Richtlijn 2000/14/EG, inclusief statistische afwijkingen. Gemeten conform ISO 22868. ***Equivalent trillingsniveau (a
hv

, 
eq

) bij handgrepen, gemeten volgens  
EN ISO 22867, m /s². Typische statische dispersie (standaardafwijking) van ± 2 m/s2.
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VERMOGEN
Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (Bij het gegeven toerental, zie handleiding) 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.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DOORSLIJPMACHINES K 1270 K 970 K 760 K 3000 Vac K 3000 Wet

Elektrische motor, V — – — 230/120/110 230/120/110

Vermogen, kW 5,8 4,8 3,7 — —

Vermogen, W — – — 2700/1800/2200 2700/1800/2200

Nominale stroom, A — – — 12/15/20 12/15/20

Luchtgekoelde 2-takt motor l l l — —

Cilinderinhoud, cm³ 119 94 74 — —

Vermogen/gewicht ratio 0,43/0,42 0,44/0,41 0,39/0,38 — —

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting, kg 13,3/13,7 11,0/11,6 9,6/9,8 — —

Gewicht incl. kabel maar zonder zaaguitrusting, kg — – —
8,9 (incl. 
zuigaccessoire)

8,5

Zaagblad, mm 350/400 350/400 300/350 350 350

Zaagdiepte, mm 118/145 125/145 100/125 119 (incl. zuigunit) 125

Elgard™, overbelastingsbeveiliging — – — l l

“Trekkende” draairichting l l l l l

Eenvoudige vervanging zaagblad l l l l l

Active Air Filtration™ l l l — —

X-Torq — l l — —

SmartCarb™ l l l — —

Air Purge — l l — —

DuraStarter™ — l l — —

EasyStart decompressieklep l l l — —

Poly-V riem l l l — —

Afgedichte transmissie l l l — —

Omkeerbare zaagarm l l l — —

Brandstofindicator in de tank — l l — —

Gemakkelijk verstelbare beschermkap l l l — —

Waterkit l l l — l

DEX – Dust extinguisher system l l l l l

Verwisselbare bladopname l l l l l

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L
WA

 dB(A)* 117 115 115 105 105

Geluidsdrukniveau, dB(A)** 104 104 101 95 95

Trillingen voorgreep equivalent, m/s²*** 6,9/4,9 3,8/3,5 < 2,5/< 2,5 3,5 3,5

Trillingen achtergreep equivalent, m/s² 6,3/5,3 4,2/4,0 < 2,5/< 2,5 3,5 3,5

DIAMANTSCHIJVEN ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT
S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 

TURBO
S50 / 
S45

S65
PLUS

S85 S35 S50
PLUS

S50 S65 S85

Diameter, mm
300, 350, 
400

300, 350, 
400, 415

300, 350, 
400, 415

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350, 
400

300, 350
300, 350, 
400

300, 350 300, 350 300, 350

Bladvorm
Aansluitende 
segmenten

Gesegmen-
teerd

Gesegmen-
teerd

Gesegmen-
teerd

Gesegmen-
teerd

Gesegmen-
teerd

Gesegmen-
teerd

Gesegmen-
teerd

Gesegmen-
teerd

Gesegmen-
teerd

Continu
Gesegmen-
teerd

Gesegmen-
teerd

Aansluitende 
segmenten

Gesegmen-
teerd

Segmentvorm Turbo Bridge Double notch Bridge Double notch Flat+ Turbo Turbo/Flat
Turbo/Flat/
Flat+

Flat+ Turbo Plat Plat Turbo/Flat+ Flat+

Segmenthoogte, mm 12 15 12, 15 15 12 12 10 10 10 10 10 13 10 10 10

Asgat, mm 25,4/20
20, 25,4, 
25,4/20

20, 25,4, 
25,4/20

20, 25,4, 
25,4/20

20, 25,4, 
25,4/20

20, 25,4, 
25,4/20

20, 25,4/20 20, 25,4/20 20, 25,4/20 20, 25,4/20 20, 25,4/20 20, 25,4/20 20, 25,4/20 25,4/20 25,4/20

 l = Verkrijgbaar – = Niet verkrijgbaar *Geluidsemissie in de omgeving, gemeten als geluidsvermogen (L
WA

) overeenkomstig EG-Richtlijn 2000 /14/EG. Het verschil tussen gegarandeerd 
en berekend geluidsvermogen is dat het gegarandeerd geluidsvermogen ook de afwijkingen in de meetresultaten en de variaties tussen verschillende machines van het zelfde model 
meeneemt – conform Richtlijn 2000/14/EG. **Equivalent geluidsdrukniveau, volgens EN ISO 19432, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor verschillende geluidsdrukniveaus 
bij verschillende werkomstandigheden. De gerapporteerde gegevens voor het equivalent geluidsdrukniveau voor de machine hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking)  
van 1 dB(A). ***Equivalent trillingsniveau, volgens EN ISO 19432, wordt berekend als het tijdsgewogen energietotaal voor het trillingsniveau bij verschillende werkomstandigheden. De gerappor-
teerde gegevens voor het equivalent trillingsniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s².
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

PROFESSIONELE FRONTMAAIERS P 525D /P 525D MET CABINE P 520D /P 520D WITH CABIN P 524

Motorfabrikant Kubota Kubota Kawasaki

Motornaam D1105 D 902 FX Series V-Twin

Motortype Diesel horizontale as Diesel horizontale as FX691V

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 18,7 @ 3000 14,5 @ 3000 13,9 @ 3000

Transmissie Hydrostatische AWD Hydrostatische AWD Hydrostatische AWD

Cilinderinhoud, cm3 1123 898 726

Cilinders 3 3 2

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (L
WA

) dB(A)* 105 103 104

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 92 88 88

Trillingsniveau stuurwiel*** 1,7 1,7 3

Trillingsniveau stoel*** 0,7 0,7 0,7

Motorkoeling Vloeistof Vloeistof Air

Generator, A 40 40 20

Accu, V/Ah 12/62 12/62 12/24

Type luchtfilter Heavy-Duty luchtfilter Heavy-Duty luchtfilter Heavy-Duty luchtfilter

Inhoud brandstoftank, liter 25 25 22

Inhoud olietank (incl. oliefilter), liter 3,3 3,3 2,1

Transmissie fabrikant Kanzaki Kanzaki Kanzaki

Transmissiemodel KTM 23 KTM 23 KTM 23

Snelheid vooruit, min–max, km/u 0 – 18 0 – 15 0 – 13

Snelheid achteruit, min–max, km/u 0 – 11 0 – 12 0 – 9

Ongemaaide cirkel, cm/inch 58 55 50

Optionele maaidekken Combi 132/Combi 155 Combi 132/Combi 155 Combi 112/Combi 122

Dikte maaidek, mm 4,5 4,5 4

Maaihoogte, min – max, cm 25 – 127 25 – 127 25 – 75

Maaihoogtestappen 7 7 7

Mesinschakeling Elektrische koppeling Elektrische koppeling Elektrische koppeling

ROPS l l —

Stuurbekrachtiging l l l

All Wheel Drive (AWD) l l l

Oliekoeler l l l

Hydraulische gereedschapslift l l l

Servicepositie l l l

Urenteller Digitaal Digitaal Digitaal

12 V uitgang l l l

Bekerhouder — — l

Frameconstructie Ladderframe Ladderframe Ladderframe

Soort stoel Volledig geveerd Volledig geveerd Premium

Scharnierende armleuningen l l l

Bandenafmeting, voor, inch 20 × 10 – 10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Bandenafmeting, achter, inch 20 × 10 – 10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Wielbasis, cm 106 106 100

Grondspeling, mm 145 120 105

Basismachine, lengte, cm 207,5/227 207,5/227 205

Basismachine, breedte, cm/inch 114/114 111/111 98

Basismachine, hoogte, cm
ROPS up 203, ROPS down 133,  
Cabin 201

ROPS up 200, ROPS down 130,  
Cabin 198

115

Gewicht (excl. maaidek), kg 677/907 627/857 387

l = Verkrijgbaar — = Niet verkrijgbaar *Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde 
geluidsvermogen is inclusief variaties in de productie en variaties van de testcode met 1–2 dB(A). Geluidsemissie en geluidsdrukniveau kunnen worden beïnvloed door het maaidek dat wordt 
gebruikt. De gerapporteerde gegevens voor de machine, uitgerust met de meest gebruikte maaieenheid voor het specifieke maaiermodel. Zie de gebruikshandleiding voor meer informatie. 
**Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,2 dB(A). 
***Trillingsniveau volgens EN ISO 5395-1. 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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VERMOGEN
Het vermogen van de aangegeven motoren is het gemiddelde netto vermogen (Bij het gegeven toerental, zie handleiding) 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.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GAZONMAAIERS LB 553S e LB 553S LC 551VBP LC 551SP LB 548S e

Motorfabrikant Honda Honda Kawasaki Kawasaki Honda

Motortype OHC OHC OHV OHV OHC

Motornaam GCV160 GCV160 FJ180 KAI FJ180 KAI GCV160

Cilinderinhoud, cm³ 160 160 179 179 160

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 2,8 @ 2900

Type motorsmering Spatsmering Spatsmering Druksmering Druksmering Spatsmering

Brandstoftank, liter 0,9 0,9 1,9 1,9 0,93

Aandrijfsysteem Zelfrijdend, één snelheid Zelfrijdend, één snelheid Zelfrijdend, variabel Zelfrijdend, één snelheid Zelfrijdend, één snelheid

Aandrijfwielen Voor Voor Achter Achter Voor

Snelheid, km/u 4,8 4,8 0 – 5,0 4,1 5,0

Materiaal maaidek Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Maaimethoden BioClip® BioClip® Opvangen/achteruitworp Opvangen/achteruitworp BioClip®

Maaibreedte, cm/inch 53 53 51 51 48

Maaihoogte, min – max, mm 27 – 65 27 – 65 26 – 74 26 – 74 30 – 60

Maaihoogtestappen 5 5 6 6 6

Maaihoogteinstelling Centraal, geveerd Centraal, geveerd Centraal Centraal —

Bandenafmeting, voor/achter, mm/inch 203/203 203/203 210/210 210/210 203/203

Materiaal velgen Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Staal

Kogelgelagerde wielen l l l l l

Soort handgreep Antitrilling Antitrilling Ergonomisch Ergonomisch Antitrilling

Gashendel l l l l l

Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd (L
WA

) dB(A)* 97 97 98 98 92

Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker, dB(A)** 82 82 87 — 77

Zachte greep l l l l l

Hoogte-instelling handgreep l — 2 step 2 step l

Inklapbare handgreep l l l l l

Zijwaarts verstelbare handgreep l — — — l

BBC (Blade Brake Clutch = mesrem) — — l — —

Zijbumper — — l — —

Gewicht, kg 36,7 35 53 50 32,5

 = Verkrijgbaar – = Niet verkrijgbaar *Geluidsemissie in de omgeving, gemeten en berekend als gegarandeerd geluidsvermogen volgens EG-Richtlijn 2000/14/EG. Het gegarandeerde 
geluidsvermogen is inclusief variaties in de productie en variaties van de testcode met 1–2 dB(A). **Equivalent geluidsdrukniveau volgens EN ISO 5395-1. De gepresenteerde gegevens 
voor het geluidsdrukniveau hebben een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1,5 dB(A).
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Husqvarna is voortdurend bezig met productontwikkeling en behoudt zich het recht voor 
zonder mededeling vooraf ontwerp, specificatie en uitrustingsniveau te wijzigen. Alle pro-
ducten met bewegende onderdelen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze verkeerd worden ge-
bruikt. 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. Alle technische gegevens waren actueel ten tijde van het ter perse gaan. Ze 
kunnen echter veranderen vanwege productontwikkeling. Drukfouten voorbehouden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GRONDFREZEN TR 530 TF 536

Motorfabrikant Subaru Honda

Motortype OHC GX160 H1 QMPB OH

Motornaam EX21 GX160

Cilinderinhoud, cm³ 211 163

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW 3.9 @ 3600 3,5 @ 3400

Type luchtfilter Cartridge with pre filter Oil bath air filter

Brandstoftank, liter 3.41 3,1

Rotatiesnelheid, tpm 299 120

Rotationele snelheid (min/max), tpm 3500-3700 35–120

Transmissie Ketting/tandwiel Ketting/handmatig

Versnellingen vooruit 1 2

Versnellingen achteruit 1 1

Freestype Messen achter Messen voor

Aantal messen 12 6

Mesdiameter, mm 356 320

Werkbreedte, cm 53 90

Werkdiepte, cm 18 30

Verticaal instelbaar stuur l l

Horizontaal instelbaar stuur — l

Inklapbare handgreepbeugel — l

Achteruitversnelling l l

Transportwiel/en 2 1

Trekstang l l

Gewasbescherming l l

Aangedreven wielen l —

Tegen de rijrichting in draaiende messen l —

Gewicht, kg 93 70

 = Verkrijgbaar — = Niet verkrijgbaar 
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47 4647HUSQVARNA 536LiHD60X
4000 zaagbew./min, 60 cm, 3,8 kg.*
966 72 94-02, € 354,55
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 536LiHD70X
4000 zaagbew./min, 70 cm, 3,9 kg.*
966 72 95-02, € 387,60
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 536LiHE3
4000 zaagbew./min, 55 cm, 4,2 kg.*
967 34 15-11, € 395,87
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 536LiLX
Ø 40 cm, 2-weg rotatie, 3 kg.*
967 32 68-11, € 313,22 
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 536LiRX
Ø 40 cm, 2-weg rotatie, 3,8 kg.*
967 32 67-11, € 354,55
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 226HD75S
23,6 cm³, 0,85 kW, 75 cm, 6 kg.
967 27 99-01, € 574,38

HUSQVARNA 226HD60S
23,6 cm³, 0,85 kW, 60 cm, 5,8 kg.
967 27 98-01, € 541,32

HUSQVARNA 555RXT
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg.
966 62 90-01, € 1.238,94

HUSQVARNA 545RXT
45,7 cm³, 2,2 kW, 8,6 kg.
967 17 67-01, € 974,38

HUSQVARNA 545RX
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,8 kg.
966 01 59-01, € 880,17

HUSQVARNA 535RX
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,1 kg.
966 62 88-01, € 643,80

HUSQVARNA 535RXT
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 kg.
966 62 89-01, € 726,45

HUSQVARNA 525RX
25,4 cm³, 1 kW, 4,9 kg.
966 77 68-01, € 425,62

HUSQVARNA 525RXT
25,4 cm³, 1 kW, 5,2 kg.
966 77 69-01, € 519,83

HUSQVARNA 524R
25 cm³, 0,8 kW, 5,5 kg.
967 32 71-01, € 528,10

HUSQVARNA 553RBX
50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg.

HUSQVARNA 525LK
25,4 cm³, 1 kW, 4,5 kg.
967 14 83-02, € 516,53
Motor unit: 967 14 83-01, € 425,62

HUSQVARNA 543RBK
40,1 cm³, 1,47 kW, 10,6 kg.

HUSQVARNA 525RK
25,4 cm³, 1 kW, 5,6 kg.

HUSQVARNA 336RK
34,6 cm³, 1,4 kW, 7,4 kg.

HUSQVARNA 226HS99S
23,6 cm³, 0,85 kW, 108 cm, 6,3 kg.
967 27 97-02, € 599,17

HUSQVARNA 226HS75S
23,6 cm³, 0,85 kW, 75 cm, 5,7 kg.
967 27 96-02, € 557,85

HUSQVARNA 525HF3S
25,4 cm³, 1,0 kW, 65 cm, 6,1 kg.
967 14 74-01, € 640,50

HUSQVARNA 524LK
25 cm³, 0,8 kW, 5,4 kg.
967 32 69-01, € 533,06
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 * Gewicht zonder accu. ** Boost.

HUSQVARNA 536LiB
800 m³/min, 56 m/s**, 82 dB(A), 2,4 kg .* 
967 25 25-02, € 359,50 Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 536Li XP®
20 m/s, 25 – 35 cm, 2,6 kg.*
966 72 91-14, €395,87
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA T536Li XP®
20 m/s, 25 – 35 cm, 2,4 kg.*
966 72 92-12, €395,87
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 536LiP4
20 m/s, 25 – 30 cm, 3,4 kg.*
967 34 11-10, € 412,40 
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 536LiPT5
20 m/s, 25 – 30 cm, 4,9 kg.*
967 34 13-10, € 495,04
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 536LiBX
850 m³/h**, 62 m /s**,  
79 dB(A), 2,5 kg (excl. kabel).
967 25 26-02, € 445,45
Exclusief accu  
en lader.

HUSQVARNA 536LiPX
20 m/s, 25 – 30 cm, 3,1 kg.*
967 34 10-12, € 412,40
Exclusief accu en lader.

HUSQVARNA 555FXT/ 555FX
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,1/8,9 kg.

HUSQVARNA 545FXT / 545FX
45,7 cm³, 2,2 kW, 8,4/8,1 kg.

HUSQVARNA 535FBX
34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg.

HUSQVARNA 555
59,8 cm³, 3,1 kW, 33 – 60 cm, 
5,9 kg.
966 01 09-18 (18"), € 764,46

HUSQVARNA 576 XP® 
(AutoTune)
73,5 cm³, 4,2 kW, 38 – 70 cm, 6,6 kg. 
966 87 38-20 (BE 20"), € 1.095,02

HUSQVARNA 562 XP®
59,8 cm³, 3,5 kW, 38 – 70 cm, 
6,1 kg.
966 56 99-18, € 949,59

HUSQVARNA 545
50,1 cm³, 2,5 kW, 33 – 50 cm, 
4,9 kg.
966 64 85-38 (18"), € 660,33

HUSQVARNA 560 XP®
59,8 cm³, 3,5 kW, 33 – 60 cm, 
5,9 kg.
966 00 91-18 (18"), € 941,32

HUSQVARNA 550 XP® 
TrioBrake™
50,1 cm³, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 5 kg.

HUSQVARNA 550 XP®
50,1 cm³, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 
4,9 kg.
966 64 81-15, € 764,46

HUSQVARNA 543 XP®
43,1 cm³, 2,2 kW, 33 – 45 cm, 
4,5 kg.
966 77 61-33, € 685,12

HUSQVARNA T435
35,2 cm³, 1,5 kW, 30 – 35 cm, 
3,4 kg.
966 99 72-12, € 400,41

HUSQVARNA T540 XP®
37,7 cm³, 1,8 kW, 30 – 40 cm, 
3,9 kg.
967 28 75-12, € 673,54

HUSQVARNA 580BTS
75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m/s, 
11,8 kg.
966 62 96-01, € 792,56

HUSQVARNA 525P4S
25,4 cm³, 1,0 kW, 25 – 30 cm, 
5,3 kg.
967 32 94-01, € 627,27

HUSQVARNA 525P5S
25,4 cm³, 1,0 kW, 25 – 30 cm, 
6,4 kg.
967 32 95-01, € 673,55

HUSQVARNA 525PT5S
25,4 cm³, 1,0 kW, 25 – 30 cm, 
7 kg.
967 32 96-01, € 714,88

HUSQVARNA 570BTS
65,6 cm³, 22 m³/min,  
106 m/s, 11,2 kg.
966 62 94-01, € 718,18

HUSQVARNA 525BX
25,4 cm³, 13 m³/min,  
70 m/s, 4,3 kg.
967 28 42-01, € 338,02
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HUSQVARNA P 524
Kawasaki, 13,9 kW @ 3000 tpm.
967 29 22-01, € 11.933,06

HUSQVARNA P 520D
Kubota, 14,5 kW @ 3000 tpm.
Ook verkrijgbaar met cabine.
967 29 23-01, € 15.354,55

HUSQVARNA LB 553S e
Honda, 160 cm³, 2,8 kW @ 2900 tpm.
967 25 70-01, € 949,59

HUSQVARNA LB 548S e
Honda, 160 cm³, 2,8 kW @ 2900 tpm.
967 25 69-01., € 858,68

HUSQVARNA LC 551VBP
Kawasaki, 179 cm³, 2,9 kW @ 2800 tpm.
967 09 96-01, € 1.156,20

HUSQVARNA TF 536
Honda GX 160, 163 cm³,  
3,5 kW @ 3400 tpm.
967 32 99-01, € 1.387,60

HUSQVARNA LB 553S
Honda, 160 cm³, 2,8 kW @ 2900 tpm.

HUSQVARNA TR 530
Subaru EX21, 211 cm³,  
3,9 kW @ 3600 tpm.
960 91 00-17, € 1.561,16

HUSQVARNA P 525D
Kubota, 18,7 kW @ 3000 tpm.
Ook verkrijgbaar met cabine.
967 29 24-01, € 18.081,82

HUSQVARNA K 760
74 cm³, 3,7 kW, 9,6/9,8 kg.

HUSQVARNA K 3000 Wet
230/120/110 V, 2700/1800/ 
2200 W, 8,5 kg.

ZAAGTROLLEYS KV 760,  
KV 970/1270

HUSQVARNA K 3000 Vac
230/120/110 V, 2700/1800/ 
2200 W, 8,9 kg.

HUSQVARNA K 1270
119 cm³, 5,8 kW, 13,7/14,4 kg.

HUSQVARNA K 970
94 cm³, 4,8 kW, 10,9/11,9 kg.

HUSQVARNA LC 551SP
Kawasaki, 179 cm³, 2,9 kW @ 2800 tpm.
967 34 32-01, € 891,74



Ongeacht uw missie.
Met meer dan 325 jaar innovatie en passie levert Husqvarna 
producten voor bos, park en tuin aan professionals en liefheb-
bers. We laten hoge prestaties samengaan met bruikbaarheid 
en veiligheid, zodat u uw werk efficiënt kunt uitvoeren. 

Dus wat u ook wilt gaan doen, u kunt erop vertrouwen dat  
de producten en services van Husqvarna u de prestaties 
bieden die u nodig heeft om uw missie te volbrengen.



St
en

da
hl

s.
 5

8
9

 7
5

 3
8

-3
7 

BE
 d

ut
ch

.

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Alle rechten voorbehouden. Husqvarna en andere productnamen en namen van eigenschappen zijn handelsnamen van de Husqvarna Group,  
zoals weergegeven op www.international.husqvarna.com Fouten en afwijkingen in afbeeldingen, prijzen en omschrijvingen voorbehouden. Alle genoemde advies verkoopprijzen zijn exclusief BTW.

Husqvarna Belgium sa/nv – Rue Egide Van Ophemstraat 111 – 1180 Uccle/Ukkel
Tel : 02/333 24 80 – Fax : 02/720 57 19

www.husqvarna.com/be


