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SZERSZA OFERTA PRODUKTÓW

Wszystko, czego 
potrzebują pracownicy 

leśni i arboryści.

AUTOMOWER® DLA FIRM

Zobacz, co kosiarki automatyczne 
mogą zrobić dla Twojej firmy.

Elektroniczne rozwiązania, akcesoria i odzież ochronna usprawniające pracę.



WIĘCEJ NA TEN TEMAT NA STR. 6–17

PIĘĆ POWODÓW, DLA 
KTÓRYCH PROFESJONALIŚCI 
WYBIERAJĄ HUSQVARNA
Jest wiele powodów, dla których profesjonalni użytkownicy wybierają 
maszyny i usługi Husqvarna ze wszystkimi korzyściami, dzięki którym 
ich praca jest łatwiejsza i skuteczniejsza. Oto pięć sposobów na 
zwiększenie wydajności i skuteczności oraz poprawę warunków pracy.

PRACUJEMY NA 
TWÓJ SUKCES

W Husqvarna jesteśmy dumni z tego, że umiemy uważnie słuchać. Słuchamy 
naszych klientów, interesują nas potrzeby i wymagania firm, jakie prowadzą.  
W ten sposób opracowujemy rozwiązania, które mają usprawnić pracę i podnieść 
wydajność ich firm. Nasza koncepcja zautomatyzowanego koszenia trawy, 
maszyny akumulatorowe oraz rozwiązania do zarządzania flotą maszyn pomagają 
w tworzeniu najbardziej sprzyjających warunków zdrowego rozwoju działalności.
 Jednocześnie zawsze staramy się patrzeć szerzej, aby zrozumieć potrzeby 
osób mających kontakt z naszymi maszynami – mieszkańców i spacerowiczów  
w parku, właścicieli ogrodów, społeczności, a także otaczającej nas natury.  
Dzięki nieustannemu rozwojowi i innowacjom podnosimy poprzeczkę naszym 
produktom i usługom – aby Twój dzień pracy był lepszy i bardziej wydajny,  
a rezultaty bardziej trwałe. Dla Ciebie. Dla nas. Dla każdego. Codziennie.
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Husqvarna nieustannie doskonali swoje  
produkty i zastrzega sobie prawo do zmian 

konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz 
wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych  

bez wcześniejszego powiadamiania klientów.  
Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome 

mogą stwarzać zagrożenie w przypadku 
nieodpowiedniej obsługi. Należy zawsze zapoznać  
się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą 

występować różnice w kompletacji i parametrach 
technicznych sprzętu. Informacje o maszynach 

dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u 
sprzedawcy. Jeżeli chodzi o krój i wykorzystanie odzieży 

odblaskowej, należy zapoznać się z przepisami 
obowiązującymi w danym kraju. Parametry techniczne 
maszyn były aktualne w momencie oddania publikacji 

do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku 
wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy 

odpowiedzialności za błędy w druku.

SPIS TREŚCI

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

KOSIARKA O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

WYCINARKI PROFESONALNE

WYKASZARKI I PODKASZARKI

KOSIARKI DO TRAWY

DMUCHAWY

GLEBOGRYZARKI

KOSIARKI Z PRZEDNIM URZĄDZENIEM TNĄCYM

PALIWO I SMARY

PILARKI

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

PRZECINARKI

SPRZĘT OCHRONNY

WSPARCIE OD HUSQVARNA

KOLEKCJA ODZIEŻY XPLORER

WIĘCEJ NA STRONIE 14

HUSQVARNA  
FLEET SERVICES™
Miej oko na maszyny i sprawuj nad nimi 
pełną kontrolę. Otrzymuj kompletne raporty, 
miej rękę na pulsie i kontroluj miejsce pracy, 
potrzeby serwisowe, stan magazynu, emisję 
spalin i wiele innych parametrów dzięki 
Husqvarna Fleet Services™.

NOWOŚCI 2020



ROZWAŻASZ  
ZAKUP MASZYNY?
PRZEMYŚL TO.
Dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości musimy na nowo przemyśleć 

to, co robimy. Chcemy wywiązać się z naszej części zobowiązań. Dlatego 

tworzymy elektroniczne narzędzia zapewniające użytkownikom dostęp do 

aktualnych statystyk dotyczących wszystkich ich maszyn. Dlatego rozwijamy 

maszyny akumulatorowe mające taką samą moc, jak maszyny spalinowe. 

Również dlatego myślimy o obiegu zamkniętym, kiedy sprawdzamy nowe 

rozwiązania dotyczące własności i dostępności maszyn. To tylko kilka 

przykładowych zagadnień, nad jakimi pracujemy.

 Dlatego rozważając zakup u nas nowej maszyny, należy zadać sobie 

takie pytania: Czy na pewno jest mi potrzebna (na podstawie statystyk  

pracy własnych maszyn)? Jeżeli tak, czy mogę wybrać wersję akumulatorową 

(w większości przypadków – jak najbardziej)? 

 Wybierz zrównoważoną drogę rozwoju, korzystną dla Ciebie, Twojej  

firmy i naszej planety.

Zmiana zaczyna się tutaj! 

W Husqvarna wdrażamy wiele ekologicznych projektów, których ambitnym celem jest aktywne 
przyczynianie się do zrównoważonej przyszłości nas wszystkich. Czytaj więcej na temat tego, 
co robimy, aby spowodować zmiany i mieć na nie realny wpływ na husqvarna.com/sustainability



Podziel się maszyną
Uważamy, że dzielenie się maszynami może stać się 
szansą na lepszą przyszłość, Dlatego testujemy różne 
rozwiązania, takie jak Tools. 

Pozostawiaj mniejszy ślad
Przechodząc z maszyn spalinowych na akumulatorowe, widzisz wpływ każdej 
wykonywanej pracy na środowisko naturalne. A wszystko dzięki naszej 
elektronicznej funkcji Kalkulatora śladu węglowego. Patrz str. 17.

Na mniejszej liczbie maszyn 
każdy skorzysta
Damy Ci dostęp do danych o maszynach, abyś unikał 
posiadania zbyt wielu, które są rzadko używane, co 
jest marnowaniem zasobów. W ten sposób zyskają 
finanse Twojej firmy oraz środowisko naturalne.  
Patrz str. 14.

Niech ta moc  
będzie z Wami
Przejdź całkowicie na zasilanie 
akumulatorowe, aby pracować 
bardzo skutecznie, niemal bez-
głośnie i bez spalin. Dzięki naszym 
maszynom akumulatorowym użyt-
kownik ogranicza koszty i pozostaje 
konkurencyjny, nawet kiedy klienci  
i ustawodawcy narzucają coraz 
surowsze wymagania. 
Patrz strony 10–11.

Pozwól kosiarce 
automatycznej  

na swobodną pracę
Automower® porusza się swobodnie, powodując 

że Twój trawnik wygląda jak zielony dywan. 
Bardzo cichy, nie emituje spalin, oszczędza Twój 

cenny czas byś mógł zająć się innymi 
zadaniami. Patrz str. 120.

Czerp paliwo z natury
Re-power, nasze odnawialne paliwo alkilowane, 
zapewnia czystsze spalanie i mniej bezpośredniej 
emisji zanieczyszczeń. Wydłuża to trwałość 
użytkową maszyn, poprawia warunki pracy 
użytkownika i ogranicza ślad węglowy. Może warto 
się na nie przerzucić? Patrz str. 149. 
Asorty ment paliw dotyczy wybranych rynków.

Czystsze 
miejsce pracy
Chociaż dysponujemy maszynami 
akumulatorowymi o dużej mocy, 
czasami do naprawdę trudnego 
zadania niezbędne jest użycie 
modelu spalinowego. Na szczęście 
nasz silnik X-Torq® w dużym stopniu 
ogranicza emisję zanieczyszczeń. 
To dobra wiadomość dla Ciebie i 
osób znajdujących się w pobliżu.  
Patrz str. 9.
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PROFESJONALNA SERIA 500

PRZEZNACZONA 
DLA FACHOWCÓW
Seria maszyn Husqvarna 500 została stworzona do efektywnej pracy. 

Ma przynosić imponujące rezultaty i przetrwać intensywne, codzienne 

użytkowanie. Niezależnie od tego, czy wybierzesz maszynę akumula-

torową czy spalinową, masz pewność, że każdy szczegół opracowano 

z myślą o profesjonalnej mocy, maksymalnej wydajności i ułatwieniu 

nawet najtrudniejszych zadań. Na długie lata.

BOGATA OFERTA

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBA
Chcesz przycinać żywopłoty, kosić duże tereny trawiaste, a może wyciąć całą  
kępę drzew? Dostarczymy Ci wszystko, czego potrzebujesz do skutecznego i 
wygodnego wykonania tej pracy. W naszej ofercie są profesjonalne maszyny 
ręczne, kosiarki jezdne i kultywatory, a także potężne, a przy tym poręczne pilarki. 
Jesteśmy światowym liderem w produkcji kosiarek automatycznych, zapewnia ją-  
cych idealne koszenie w czasie, kiedy Ty możesz zająć się inną pracą. Oczywiście 
zapewniamy także serwis i wsparcie techniczne, żebyś pozostawał aktywny.
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MOCNA KONSTRUKCJA 

TRWAŁE I WYTRZYMAŁE.  
TAK JAK TY.
Profesjonalna pielęgnacja zieleni bywa wymagająca  
i pełna wyzwań. Dlatego seria Husqvarna 500 kładzie 
nacisk na wytrzymałość i trwałość użytkową. Każda 
część naszych maszyn została starannie wybrana i 
dopracowana, tak aby wytrzymać intensywne użytko-
wanie, zapewnić maksymalną sprawność i zredukować 
nieplanowane przestoje oraz powtarzalne procedury 
konserwacji.

ZALETY I KORZYŚCI

ZWIĘKSZ WŁASNĄ WYDAJNOŚĆ
Profesjonalne maszyny muszą być wytrzymałe  
i niezawodne. Muszą też wykonywać pracę jak 
najefektywniej. Maszyny Husqvarna są zawsze 
konstruowane z myślą o użyteczności i wydajności. 
Daje to ich użytkownikom pewność, że uzyskają dużą 
moc i prędkość, nie rezygnując przy tym z maksymal-
nego bezpieczeństwa, ergonomii i troski o otoczenie. 
Osiągamy to dzięki stosowaniu nowych technologii i 
innowacji, a także poprzez dodawanie inteligentnych 
funkcji i rozwiązań zwiększających skuteczność i 
wydajność Twoją i Twojej firmy.

Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKU

W TROSCE O CIEBIE
Tłumienie drgań dzięki Low Vib®, łatwe uruchamianie 
ze Start Mode, wygodne uchwyty lub specjalnie 
zaprojektowane, ergonomiczne uprzęże. Dzięki 
połączeniu znakomitych funkcji opracowanych przez 
Husqvarna z dobrym wyważeniem i małym ciężarem 
maszyn, użytkownik pracuje bardziej ergonomicznie, 
doświadcza mniej drgań i mniej odczuwa trudy dnia 
pracy. Przekłada się to na bardziej udany dzień  
– czyli na Twoje lepsze samopoczucie.



sketch image
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MOC GWARANTUJĄCA 
SUKCES
Możesz polegać na technologii Husqvarna. Niezależnie od tego, czy wybierasz silnik 

spalinowy czy akumulator, rezultaty będą takie, jakich oczekujesz. Nasza długa historia  

i doświadczenie techniczne, z których jesteśmy dumni, pozwalają nam konstruować  

silniki dwusuwowe i elektryczne o maksymalnej wydajności i trwałości. W ten sposób 

zwiększamy Twoją produktywność.

TECHNOLOGIA SILNIKÓW HUSQVARNA

SKONSTRUOWANE PRZEZ 
HUSQVARNA – PASUJĄ DOSKONALE
Elektryczne jednostki sterujące i akumulatory zostały 
opracowane przez Husqvarna. Dzięki temu możemy 
optymalizować cały system, zapewniając maszynom 
mały ciężar, wąski korpus i idealne wyważenie.

DUŻA ENERGIA – DUŻA WYDAJNOŚĆ
Dla zapewnienia długiego czasu pracy niezbędne są wydajne 
podzespoły dające minimalne straty energii. Wszystkie nasze  
silniki, jednostki sterujące i akumulatory tworzymy z myślą o dużej 
wydajności. Oznacza to, że maksymalna ilość energii z akumulatora 
wykorzystywana jest do rzeczywistej pracy.

BEZSZCZOTKOWE SILNIKI  
– WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Bezszczotkowe silniki już od niskich obrotów 
wytwarzają wysoki, stały moment obrotowy, 
odpowiedni do najbardziej wymagających zadań. 
Wszystko po to, aby zapewnić sprawność  
i wydajność maszyn.

SILNIKI ELEKTRYCZE 
HUSQVARNA E-TORQ
Wyjątkowe silniki marki Husqvarna E-TORQ są konstruowane i wytwarzane 
przez Husqvarna z myślą o idealnym dostosowaniu do danego typu pracy. 
Bezszczotkowa konstrukcja ogranicza liczbę części ruchomych, a silniki 
w szczelnej obudowie tworzone są z myślą o intensywnym i długo-
trwałym profesjonalnym użytkowaniu. Są przy tym bezobsługowe  
i zaprojektowane na cały okres trwałości użytkowej maszyny.
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AUTOTUNE™

PEŁNA MOC, NIEZALEŻNIE  
OD WARUNKÓW 
Dzięki AutoTune™ rozruch jest niezawodny, a maksymalne osiągi 
maszyny Husqvarna gwarantowane. Jest to automatyczna funkcja 
nieustannie dostosowująca proporcje mieszanki paliwa i powietrza, 
kompensująca takie czynniki jak wilgotność, wysokość n.p.m., 
temperatura, jakość paliwa, a przede wszystkim zabrudzenie filtra 
powietrza. Silnik działa znakomicie – a gaźnik nie wymaga już  
ręcznej regulacji. 

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ HUSQVARNA

MOC GWARANTUJĄCA 
SUKCES

SILNIKI 
DWUSUWOWE 
HUSQVARNA
Dwusuwowy silnik benzynowy dopracowujemy od 
czasu, gdy w 1903 roku rozpoczęliśmy produkcję 
motocykli. To nieustanne dążenie do perfekcji 
zaowocowało dzisiejszymi niezawodnymi, 
wydajnymi i pełnymi mocy silnikami. Jednak nie 
spoczywamy na laurach. Tym, co rzeczywiście 
wyróżnia współczesne silniki Husqvarna są ich 
innowacyjne funkcje, dzięki którym uzyskują 
maksymalne osiągi w każdych warunkach,  
w pełni wykorzystując każdą kroplę paliwa.

X-TORQ® – WIĘKSZA 
SPRAWNOŚĆ SILNIKA
Silniki X-Torq® charakteryzuje wysoka 
efektywność spalania, przy utrzymaniu dużej 
mocy i wysokiego momentu obrotowego. Przy 
każdym suwie cylinder oczyszczany jest ze 
spalin przez strumień świeżego powietrza, tak 
by paliwo z mieszanki paliwowo – olejowo – 
powietrznej nie miało z nimi kontaktu. Przekłada 
się to na codzienne korzyści dla użytkownika, 
obniżenie emisji i oszczędność paliwa  
w porów naniu ze starszymi modelami  
silników bez X-Torq®.

SZYBKIE, NIEZAWODNE  
I MOCNE PRZYSPIESZENIE
Profesjonalne silniki dwusuwowe Husqvarna 
zoptymalizowano, aby zapewniały maksymalne 
przyspieszenie i wysoki moment obrotowy.  
W połączeniu z szybkim uruchamianiem silnika, 
duże przyspieszenie umożliwia szybsze 
wykonanie pracy, przy zachowaniu wysokiej 
mocy i niezawodności maszyny.
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BATTERY SERIES

BARDZIEJ 
ZRÓWNOWAŻONY 
DZIEŃ PRACY
Dla profesjonalistów, nasze maszyny zasilane akumulatorami to czysta 

przyjem ność pracy. Nie tylko zapewniają one wydajność i trwałość, jakich 

potrzeba do intensywnej profesjonalnej pracy oraz mają niski poziom drgań, 

ale przede wszystkim stwarzają szansę na lepsze jutro, dzięki małemu 

hałasowi i ograni cze niu emisji spalin. Dzięki systemowi prostych w obsłudze 

i uniwersal nych akumula torów Husqvarna o wysokiej wydajności, przejście 

na maszyny elektryczne jest bardzo wygodne.

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ HUSQVARNA

WYDAJNOŚĆ

GOTOWE DO PROFESJONALNEJ PRACY
Nasza oferta profesjonalnych maszyn zasilanych akumulatorem jest teraz 
bogatsza niż kiedykolwiek wcześniej, a przy tym zapewnia bardzo korzyst-
ny stosunek mocy do ciężaru, wysoką wydajność i skuteczność pracy 
dorównujące najpotężniejszym spalinowym odpowiednikom tych maszyn. 
Wytworzona przez każdą maszynę moc daje pełen moment obrotowy od 
zerowej prędkości obrotowej i jest dostosowana do danej pracy, a trwała 
konstrukcja i aktywne chłodzenie umożliwiają nieprzerwaną pracę w 
każdych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo maszyny wyposażono  
w rozwiązania poprawiające efektywność i wydajność pracy.

WODOODPORNA KONSTRUKCJA

PRACA PRZY KAŻDEJ POGODZIE
Deszcz, wiatr czy upał – dzięki przemyślanej i starannie przetestowanej 
konstrukcji, nasze maszyny akumulatorowe spełniają wymogi klasy 
wodoszczelności IPX4, surowej normy dla produktów elektronicznych.  
Są zatem trwałymi i niezawodnymi narzędziami, szczególnie dobrze 
sprawdzającymi się podczas deszczu.
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OPRACOWANE PRZEZ NAS 

ZNAKOMITE DOPASOWANIE, 
ZNAKOMITA WYDAJNOŚĆ
Akumulatory litowo-jonowe Husqvarna są opracowywane i testowane przez 
Husqvarna. Przykładamy dużą wagę do zapewnienia wysokiej wydajności i 
trwałości na długie lata. Stała wydajność, trwałość użytkowa i krótkie czasy 
ładowania są gwarantowane. Natomiast wyjątkowa konstrukcja Husqvarna, 
zamykająca szczelnie wszystkie najważniejsze elementy akumulatora, 
sprawia że jest on odporny na działanie deszczu i pyłu. Dzięki temu nie 
musisz przerywać pracy ze względu na pogodę.

ELASTYCZNOŚĆ

PO PROSTU WYBIERZ  
AKUMULATOR I GO PODŁĄCZ
System akumulatorów Husqvarna zbudowano w oparciu o wspólną 
platformę, dającą mu maksymalną elastyczność. Oznacza to, że można w 
zasadzie wybrać dowolny z naszych akumulatorów, a także ładowarkę i 
inne niezbędne akcesoria. Niezależnie od tego, czy wybierzemy opcję 
noszenia akumulatora na plecach, przy pasie czy w samej maszynie, 
wszystkie elementy systemu będą do siebie doskonale pasować.  
Tak jest po prostu najwygodniej.  
Więcej na ten temat na stronach 140–147.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

NOWY, WYŻSZY POZIOM 
KOMFORTU PRACY
Maszyny akumulatorowe Husqvarna mają wszystkie zalety 
maszyn elektrycznych. ale maszyny Husqvarna wyróżniają 
się na tle innych. Ich uruchomienie i wyłączenie wymaga 
jedynie wciśnięcia guzika, a sterowanie odbywa się za pomocą 
intuicyjnej klawiatury. Dla większego bezpie czeń stwa gdy 
maszyna jest włączona, pali się dioda LED, a licznik czasu 
automatycznie wyłącza maszynę po okresie bezczyn ności. 
Wszystkie akumulatory mają także diody pokazujące stan 
ich naładowania; akumulatory plecakowe mają własne 
wyłączniki, a regulowane szelki zwiększają komfort ich 
użytkowania. 
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KONCEPCJA KOSZENIA TRAWNIKA

NAJWIĘKSZY NIE 
ZAWSZE OZNACZA 
NAJBARDZIEJ 
ODPOWIEDNI 
Nie ma dwóch identycznych trawników. Dlatego nasza oferta obejmuje różne 

maszyny, od wysokowydajnych kosiarek o zerowym promieniu skrętu i kosiarek  

z przednim urządzeniem tnącym, po poręczne wykaszarki i kosiarki tradycyjne. 

Wybierając odpowiednią maszynę, masz pewność szybkiego wykonania 

zadania i nie tracisz niepotrzebnie czasu na dodatkowe prace porządkowe. 

Dzięki naszym profesjonalnym kosiarkom automatycznym, możesz nawet 

wcale nie poświęcać czasu na koszenie.

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ HUSQVARNA

PROFESJONALNE KOSIARKI AUTOMATYCZNE

KAŻDY TRAWNIK ZYSKUJE  
IDEALNY WYGLĄD, TY TYLKO 
DOGLĄDASZ CAŁOŚCI
Nasze profesjonalne kosiarki automatyczne Automower® charakteryzuje 
najwyższa w tej klasie wydajność i zdolność pokonywania pochyłości 
(Automower® 535 AWD radzi sobie z terenem o nachyleniu 70 %). Kosiarki 
przejadą nawet przejściami o szerokości zaledwie 60 cm, zapewniając 
przy tym wyjątkowo wysoką jakość koszenia. Ich największą zaletą jest 
jednak fakt, że mogą bez wysiłku pracować przez całą dobę, kontrolowane 
przez Ciebie z dowolnego miejsca za pośrednictwem Husqvarna Fleet 
Services™. Więcej na ten temat na stronach 120–129.
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PROFESJONANE KOSIARKI Z PRZEDNIM 
URZĄDZENIEM TNĄCYM

NA TYLE DUŻE, BY PRACOWAĆ 
SZYBKO. NA TYLE ZWROTNE, BY 
PRACOWAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU.
Nie musisz wstawać z fotela przed końcem pracy. Nasze profesjonalne 
kosiarki z przednim urządzeniem tnącym łączą dwie najlepsze cechy w 
jednej maszynie: pracują bardzo wydajnie, szybko kosząc duże trawniki,  
a przy tym są zwrotne, umożliwiając wykoszenie trawy wokół krzewów, 
ogrodzeń czy ławek dzięki przegubowemu układowi kierowniczemu i 
płaskiej konstrukcji urządzenia tnącego. Uzyskują przy tym fantastyczne 
rezultaty koszenia. Więcej na ten temat na stronach 102–115. 

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ HUSQVARNA



14

WYSTARCZY TO UMIEŚCIĆ  
NA KAŻDEJ Z MASZYN
Nigdy dotąd nadzór nad maszynami nie był tak prosty. Wystarczy 
dołączyć do nich czujniki Husqvarna, aby zawsze wiedzieć, gdzie 
maszyny się znajdują, w jakim stopniu są wykorzystywane, kiedy 
wymagają serwisu i wiele więcej. Całkowitą kontrolę zapewnia 
aplikacja obsługiwana przez komputer, tablet lub smartfon.  
Więcej informacji dwie strony dalej. 

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

PROSTY SPOSÓB,  
ABY NA BIEŻĄCO 
KONTROLOWAĆ STAN 
SWOICH MASZYN

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ HUSQVARNA

TESTUJ PRZEZ 3  
MIESIĄCE ZA DARMO
Wypróbuj usługę Husqvarna Fleet Services™ i sprawdź, jak może poprawić 
funkcjonowanie Twojej firmy. To proste. Kup wymaganą liczbę czujników  
– z gwarancją zwrotu 100% kosztów w okresie próbnym, jeżeli nie zdecydujesz  
się na przedłużenie usługi. Więcej na temat warunków na husqvarna.com/
fleetservices.
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OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE,  
ZDALNIE STERUJĄC SWOIMI KOSIARKAMI 
AUTOMATYCZNYMI
Liczne inteligentne funkcje oraz dane o maszynach dają oszczędność  
czasu i pieniędzy, dzięki czemu możesz dalej rozwijać firmę. Na przykład  
nasze profesjonalne kosiarki automatyczne mają wbudowaną opcję łączności, 
umożliwiającą ich łatwe śledzenie i sterowanie nimi z dowolnego miejsca.  
Więcej na stronach 124–125. 
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POŁOŻENIE MASZYN

ŚLEDŹ ICH POŁOŻENIE NA MAPIE
Natychmiastowa informacja o tym, gdzie maszyna była ostatnio używana. 
Kiedy tylko maszyna wyposażona w czujnik znajdzie się w odległości 
umożliwiającej łączność Bluetooth z aplikacją, jej położenie zostaje 
zarejestrowane. Dlatego kiedy szukasz maszyny, wystarczy rzut oka 
na mapę, aby stwierdzić, czy jest w magazynie, w serwisie czy pracuje 
w terenie. Nasze kosiarki automatyczne mają wbudowany moduł GPS  
i łączność, dzięki czemu ich położenie śledzone jest na bieżąco.

KONTROLA STANU MAGAZYNU

WSZYSTKIE MASZYNY  
W JEDNYM MIEJSCU
Nie toń w stertach papierów. Dzięki Husqvarna Fleet Services™ 
sprawdzasz wykaz maszyn i od razu wiesz, ile produktów danego 
typu masz do dyspozycji. Nadanie maszynom nazw ułatwia ich 
odróżnianie. Czujniki dołączyć można do produktów różnego typu, 
a nawet maszyn innych producentów.

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ HUSQVARNA

JAK UPROŚCIĆ  
SOBIE PRACĘ
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ŚLAD WĘGLOWY

NARZĘDZIE PRZYDATNE  
DO REDUKCJI EMISJI CO2 
Niezależnie od tego, czy reprezentujesz urząd miasta/gminy czy 
prywatną firmę, ograniczanie emisji CO2 jest ważnym celem. Kalkulator 
śladu węglowego dostarcza dane niezbędne do podjęcia konkretnych 
działań, a także do przedstawienia postępów zarządowi.

PRZEGLĄDY

HISTORIA I POWIADOMIENIA  
O PRZEGLĄDACH
Używając Husqvarna Fleet Services™, użytkownik ma zawsze dostęp 
do historii przeglądu każdej z maszyn, co pomaga śledzić ich status i 
zaradzić ewentualnym awariom. Można także otrzymywać przypomnienia 
o przeglądach oparte na rzeczywistej liczbie motogodzin lub na dniach 
kalendarzowych, aby zapewnić zawsze pełną sprawność maszyn.

STATYSTYKI I RAPORTY DOTYCZĄCE MASZYN

ZOBACZ, KIEDY I JAK INTENSYWNIE 
PRACOWAŁA MASZYNA
Czujniki odnotowują każdą godzinę przepracowaną przez silnik 
każdej z maszyn, dzięki czemu Husqvarna Fleet Services™ zapewnia 
pełen obraz sytuacji. Można wygenerować dziennik dnia pracy ze 
szczegółowymi informacjami o liczbie godzin, jakie przepracowała 
dana maszyna. 
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NOWOŚCI 2020

NOWY POZIOM 
CZYSTEJ ENERGII

HUSQVARNA

535iRXT/535iRX/535iFR
Wykaszarki akumulatorowe o parametrach odpowiadających maszynom spalinowym  
z silnikiem o poj. 35cm³, czyli nowy poziom ekologicznej mocy. Strony 64–65
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ODBLASKOWA ODZIEŻ  
DO PRAC WYKASZARKĄ
Potwierdzony komfort, dowiedziona trwałość i 
zatwierdzone elementy odblaskowe – a wszystko 
to w jednym, atrakcyjnym wizualnie ubraniu.  
Strona 160

HUSQVARNA

LC 551iV/ 
LB 548i
Kosiarki akumulatorowe 
zapewniające firmom zajmującym 
się pielęgnacją trawników 
skuteczność i trwałość. 
Strony 134–135
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NOWOŚCI 2020

WYSOKI POZIOM 
PRACY. NISKI 
POZIOM HAŁASU.

HUSQVARNA

520iHT4
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na 
wysięgniku o dużym zasięgu, pozwalające 
ciąć wyżej i dalej. Strona 83
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PROWADNICE 
X-PRECISION™ 
HUSQVARNA
Większa precyzja i wydajność 
cięcia zapewniana przez 
poszerzoną ofertę pił 
łańcuchowych i prowadnic 
Husqvarna. Strona 42

WYBRANE 
AKCESORIA DLA 
ARBORYSTY
Nowa oferta akcesoriów niezbędnych do profe sjonalnej pielęgnacji  
drzew, opracowana przez profesjonalistów. Strona 47
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NATYCHMIASTOWA 
REAKCJA NA RUCH 
TWOJEJ DŁONI
Praca pilarką nie należy do łatwych.  

Dlatego maszyna Husqvarna zawsze daje 

szybkie przyspieszenie i niezawodną moc. 

Nasze pilarki mają również ergonomiczną 

konstrukcję i pomysłowe funkcje, dzięki 

którym ich użytkowanie jest niezwykle 

wygodne, a praca przebiega bezpiecznej  

i skuteczniej, każdego dnia.
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PRZYJAZNA KONSTRUKCJA

Z MYŚLĄ O CZŁOWIEKU
Duża moc nie musi oznaczać ciężkich i nieporęcznych maszyn. 
Zawsze projektujemy nasze pilarki z myślą o ułatwieniu użyt kow ni-
kowi pracy. We wszystkich pilarkach Husqvarna zastosowano 
ciekawe rozwiązania sprawiające, że maszyny są bardzo poręczne, 
co ułatwia manewrowanie nimi.

X-TORQ®

MOC, JAKIEJ POTRZEBUJESZ  
BEZ ZBĘDNYCH SPALIN 
Silniki X-Torq® zapewniają dużą skuteczność spalania, bez utraty 
wysokiej mocy i momentu obrotowego. Przy każdym suwie cylinder 
oczyszczany jest ze spalin przez strumień świeżego powietrza, tak by 
paliwo z mieszanki paliwowo-powietrznej nie miało z nimi kontaktu. 
Efekt? Znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz spadek 
zużycia paliwa w porównaniu z podobnymi modelami bez X-Torq®.
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  PILARKI AKUMULATOROWE

CICHE I CZYSTE,  
O DUŻEJ MOCY
Odczuj ulgę pracując cichszą pilarką urucha-
mianą przyciskiem. Bez hałasu. Bez spalin.  
Bez problemów. Pilarki akumulatorowe są 
idealnie wyważone, a duża moc silnika  
i komfort użytkowania umożliwiają  
wielogodzinną pracę nimi. 

SPRYTNE ROZWIĄZANIA

DETALE MAJĄ ZNACZENIE
W pilarkach Husqvarna zastosowano wiele ciekawych rozwiązań, dzięki którym 
maszyny są bardziej ergonomiczne i prostsze w rozruchu. Trwała konstrukcja oraz 
zabezpieczenia nie mają sobie równych, gdy chodzi o zapewnienie wydajności 
maszynie i jej użytkownikowi.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ZADBAJ O OCHRONĘ  
I PRACUJ BEZPIECZNIEJ
W naszej szerokiej ofercie odzieży ochronnej wykorzystujemy innowacje  
w zakresie konstrukcji i tworzyw. Wszystkie elementy odzieży zapewniają 
poziom ochrony i komfortu niezbędny do bezpiecznej, ale także 
skutecznej pracy. Więcej na stronie 152.

PIŁY ŁAŃCUCHOWE X-CUT™ I PROWADNICE X-FORCE™

ZUPEŁNIE NOWY POZIOM WYDAJNOŚCI CIĘCIA
Nowa linia pił łańcuchowych X-Cut™ oraz prowadnic X-Force™ powstała specjalnie na potrzeby 
pilarek Husqvarna. Każdy detal został dopracowany do perfekcji, aby uzyskać znakomitą ostrość, 
niezwykłą wytrzymałość i mały ciężar. Przekłada się to na znakomitą wydajność cięcia i 
maksymalizację efektywności pracy przy minimalnych przestojach. Więcej na stronie 40.

PILARKI
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DOKŁADNE TESTY

ZROBILIŚMY WSZYSTKO,  
ŻEBY JĄ ZEPSUĆ ZA CIEBIE
Wszystkie nasze pilarki poddawane są intensywnym testom w laboratoriach 
oraz w terenie. Testujemy nasze maszyny przez kilkaset godzin na 
stanowiskach badawczych, gdzie poddawane są obciążeniom przy różnych 
prędkościach, jak podczas prawdziwej ścinki drzew. Testy przeprowadza się 
w celu wykrycia wszelkich problemów związanych z temperaturą. Czas testu 
odpowiada rzeczywistemu czasowi pracy pomnożonemu przez 10. Aby 
wykryć ewentualne nadmierne drgania, testujemy też pilarki, każąc im 
pracować w warunkach laboratoryjnych przez długi czas na pełnych obrotach.

AUTOTUNE™

PEŁNA MOC, NIEZALEŻNIE  
OD WARUNKÓW 
Dzięki AutoTune™ rozruch jest niezawodny, a maksymalne osiągi pilarki 
Husqvarna gwarantowane. Jest to automatyczna funkcja nieustannie 
dostosowująca proporcje mieszanki paliwa i powietrza, kompensująca  
takie czynniki jak wilgotność, wysokość n.p.m., temperatura, jakość paliwa,  
a przede wszystkim zabrudzenie filtra powietrza. Silnik działa znakomicie,  
a gaźnik nie wymaga już ręcznej regulacji. 

PILARKI

AIR INJECTION™

PYŁ ZOSTAJE WYELIMINOWANY,  
TY PRACUJESZ DALEJ
Air Injection™ jest przydatną funkcją, pozwalającą skutecznie oczyścić 
powietrze, zanim trafi ono do silnika. Dzięki sile odśrodkowej, pył drzewny 
i inne zanieczyszczenia zostają oddzielone, a filtr pozostaje czysty, 
umożliwiając znacznie dłuższą pracę silnika bez konieczności czysz-
czenia filtra. Zapobiega to również przedwczesnemu zużywaniu 
silnika, który zyskuje znacznie większą trwałość użytkową.
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AIR INJECTION™

PYŁ ZOSTAJE WYELIMINOWANY,  
TY PRACUJESZ DALEJ 
Technologia Husqvarna Air Injection™ wykorzystuje siłę odśrodkową 
wentylatora maszyny dla zapewnienia lepszego oczyszczania powietrza. 
Dzięki niej ilość drobnych trocin dostających się do filtra powietrza jest 
ograniczona, wydłużając znacznie żywotność silnika. Maszyna może 
dłużej pracować.

PILARKI

LOW VIB®

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ 
I CHROŃ PALCE PRZED 
DRGANIAMI
Skuteczne tłumienie drgań umożliwia 
użytkownikom bardziej wygodną i wydajną 
pracę przez dłuższy czas. Poprzez oddzielenie 
zbiornika i uchwytów od silnika i urządzenia 
tnącego za pomocą starannie dobranych 
elementów amortyzujących, w dużym stopniu 
ograniczyliśmy drgania uchwytów. Dzięki  
temu ramiona i dłonie użytkownika są mniej 
obciążone, co przyczynia się do większego 
bezpieczeństwa podczas długotrwałej pracy.
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BOCZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ

SZYBKA I PROSTA REGULACJA
Dobrze napięta piła łańcuchowa jest konieczna dla bezpiecznego i 
wydajnego cięcia. Dlatego napięcie piły w okresie użytkowania pilarki 
należy sprawdzać regularnie. Pilarki Husqvarna wyposażone są  
w boczny napinacz piły łańcuchowej, dzięki któremu regulacja 
przebiega szybko i sprawnie. 

PILARKI

SPRAWNE OKRZESYWANIE

ŁATWOŚĆ PORUSZANIA  
SIĘ WZDŁUŻ PNIA
Nasze małe i średniej wielkości pilarki profesjonalne 
doskonale sprawdzają się przy okrzesywaniu. Krótsza 
prowadnica, a zatem duża prędkość piły łańcuchowej, 
wyjątkowa wydajność cięcia i łatwość manewrowania, 
umożliwiają szybkie i wygodne ruchy pilarką wokół pnia 
drzewa, przy minimalnym obciążeniu dla użytkownika.
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 Pojemność skokowa, cm³  Moc wyjściowa, kW  Podziałka, cale  Zalecana długość prowadnicy min – maks., cm  Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg  
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 36–39.

OFERTA PILAREK
PILARKI

HUSQVARNA

3120 XP® 
HUSQVARNA

395 XP® 
HUSQVARNA

390 XP® 

 118,8 cm³

 6,2 kW

 .404"

 60–105 cm

 10,4 kg

 94 cm³

 4,9 kW

 3 /8" / .404"

 45–90 cm

 7,9 kg

 88 cm³

 4,8 kW

 3 /8"

 45–70 cm

 7,3 kg

Nasza największa pilarka o pojemności 118 cm³ należy 
do najpotężniejszych na świecie. Powstała z myślą o 
obalaniu największych drzew, pracy w przewoźnych 
tartakach i przy karczowaniu. Przeznaczona do pracy 
z naszymi najdłuższymi prowadnicami. 

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

Bardzo mocna pilarka o pojemności silnika 94 cm³, 
konstruowana z myślą o profesjonalnym drwalu. 
Przeznaczona do ścinania, przerzynania i 
okrzesywania dużych i bardzo dużych drzew, 
również tych o twardym drewnie.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

 ■ Air Injection™

 ■ Podgrzewane uchwyty i gaźnik (opcja)

Bardzo mocna pilarka o pojemności 88 cm³, 
konstruowana z myślą o profesjonalnym drwalu. 
Przeznaczona do ścinania, przerzynania i 
okrzesywania dużych i bardzo dużych drzew, 
również tych o twardym drewnie.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

 ■ Air Injection™

 ■ Podgrzewane uchwyty i gaźnik (opcja)

HUSQVARNA

565 

 70,6 cm³

 3,7 kW

 3 /8"

 38–70 cm

 6,5 kg

Mocna i wytrzymała pilarka o pojemności silnika 
70 cm³ do ścinania, przerzynania i okrzesywania 
dużych drzew. Węższy korpus i liczne innowacje 
zapewniają efektywną, niezawodną i komfortową 
pracę.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

HUSQVARNA

562 XP® 
HUSQVARNA

560 XP® 

 59,8 cm³

 3,5 kW

 3 /8"

 38–70 cm

 6,1 kg

 59,8 cm³

 3,5 kW

 .325" / 3 /8"

 33–60 cm

 5,9 kg

Poręczna pilarka o dużej mocy i pojemności silnika 
60 cm³ charakteryzująca się wyjątkowo korzystnym 
stosunkiem mocy do ciężaru, do ścinania, prze rzy-
nania i okrzesywania małych oraz średniej wielkości 
drzew, a także do wymagających prac pielęgnacyj-
nych. Węższy korpus i liczne innowacje zapewniają 
efektywną, niezawodną i komfortową pracę. Moż li-
wość montażu prowadnicy o długości do 70 cm.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Podgrzewane uchwyty i gaźnik (opcja)

Poręczna pilarka o dużej mocy i pojemności silnika 
60 cm³ charakteryzująca się wyjątkowo korzystnym 
stosunkiem mocy do ciężaru, do ścinania, przerzy-
nania i okrzesywania małych oraz średniej wielkości 
drzew, a także do wymagających prac pielęgnacyj-
nych. Węższy korpus i liczne innowacje zapewniają 
efektywną, niezawodną i komfortową pracę.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Podgrzewane uchwyty i gaźnik (opcja)
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OFERTA PILAREK

NARZĘDZIA DLA DRWALI

WSZYSTKO, CZEGO 
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ  
DO PRACY W LESIE
Pilarka jest być może najważniejszym elemen-
tem wyposażenia, ale z pewnością nie jedynym. 
Niezależnie od tego, czy jesteś pełnoetatowym 
drwalem czy pracownikiem wykonującym prace 
pielęgnacyjne, mamy pełną gamę osprzętu,  
od narzędzi do obalania po pasy na narzędzia 
oraz torby. Wszystkie produkty spełniają 
oczywiście nasze wysokie standardy jakości  
i wydajności. Więcej na stronie 44.

PILARKI

HUSQVARNA

572 XP® 

 70,6 cm³

 4,3 kW

 3 /8"

 38-70 cm

 6,6 kg

Mocna i wytrzymała pilarka o pojemności silnika 
70 cm³, o znakomitej skuteczności i wydajności 
pracy, przeznaczona do ścinania, przerzynania i 
okrzesywania dużych drzew. Węższy korpus i liczne 
innowacje zapewniają efektywną, niezawodną i 
komfortową pracę. 

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Podgrzewane uchwyty i gaźnik (opcja)

HUSQVARNA

555 

 59,8 cm³

 3,1 kW

 .325" / 3 /8"

 33–60 cm

 5,9 kg

Poręczna pilarka o dużej mocy i pojemności silnika 
60 cm³, przeznaczona do ścinania, przerzynania  
i okrzesywania małych i średniej wielkości drzew. 
Węższy korpus i liczne innowacje zapewniają 
efektywną, niezawodną i komfortową pracę. 

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

HUSQVARNA

372 XP® 

 70,7 cm³

 4,1 kW

 3 /8"

 40–70 cm

 6,5 kg

Solidna pilarka o pojemności silnika 70 cm³, charak-
te ry zująca się niezwykle korzystnym stosunkiem 
mocy do ciężaru, do ścinania, przerzynania i okrze-
sywania dużych drzew. Skonstruowana z myślą o 
maksymalnej wydajności, niezawodności i trwałości.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ Podgrzewane uchwyty i gaźnik (opcja)

HUSQVARNA

365 

 70,7 cm³

 3,6 kW

 3 /8"

 40–70 cm

 6,4 kg

Solidna pilarka o pojemności silnika 70 cm³, 
przeznaczona do ścinania, przerzynania i 
okrzesywania dużych drzew. Konstruowana  
z myślą o maksymalnej produktywności, 
niezawodności i trwałości.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

AKADEMIA PILAREK 
HUSQVARNA

UDOSKONALAJ SWOJE 
UMIEJĘTNOŚCI
Witajcie w Akademii Pilarek Husqvarna  
– naszym internetowym źródle informacji  
na temat bezpiecznej, wygodnej i skutecznej 
pracy pilarką. To idealny przewodnik dla 
profesjonalistów. Niezależnie od tego, jakie 
masz doświadczenie i ile już ściąłeś drzew, 
zawsze można coś poprawić. Na przykład 
przygotować się na las powalony przez wichurę 
czy inne nietypowe i niebezpieczne przypadki, 
z jakimi można spotkać się w lesie. Przejdź  
do chainsawacademy.husqvarna.com 
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WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK NA STR. 140

 Pojemność skokowa, cm³  Moc wyjściowa, kW  Podziałka, cale  Zalecana długość prowadnicy min – maks., cm  Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg  
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 36–39.

HUSQVARNA

545 Mark II

 50,1 cm³

 2,7 kW

 325"

 33–50 cm

 5,3 kg

HUSQVARNA

550 XP® Mark II

HUSQVARNA

543 XP® 
HUSQVARNA

535i XP® 

HUSQVARNA

550 XP® TrioBrake™

 50,1 cm³

 3,0 kW

 325"

 33–50 cm

 5,3 kg

 43,1 cm³

 2,2 kW

 325"

 33–45 cm

 4,5 kg

 .325"mini

 25–35 cm

 2,6 kg

 50,1 cm³

 2,8 kW

 325"

 33–50 cm

 5,0 kg

Wydajna pilarka o pojemności silnika 43 cm³,  
do małych i średniej wielkości drzew oraz do 
wymagających prac pielęgnacyjnych. Dzięki 
małemu ciężarowi i dużej prędkości piły 
łańcuchowej, pilarka nadaje się znakomicie  
do okrzesywania. 

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ Podgrzewane uchwyty (opcja)

Lekka pilarka akumulatorowa o dużej mocy. Sprawdza 
się znakomicie podczas formowania korony czy 
ścinania mniejszych drzew, gdzie przydaje się 
większy zasięg zapewniany przez pilarki z uchwytem 
tylnym. Znakomita ergonomia, duża prędkość piły 
łańcuchowej i komfort pracy z akumulatorem, bez 
obniżania wydajności.

 ■ Silnik bezszczotkowy E-TORQ

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjna klawiatura

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

Poręczna i wytrzymała pilarka o dużej mocy i 
pojemności silnika 50 cm³, przeznaczona do 
ścinania, przerzynania i okrzesywania małych i 
średniej wielkości drzew. Węższy korpus i liczne 
innowacje zapewniają efektywną, niezawodną i 
komfortową pracę.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Podgrzewane uchwyty i gaźnik (opcja)

Poręczna i wytrzymała pilarka o dużej mocy i 
pojemności silnika 50 cm³ charakteryzująca się 
znakomitą skutecznością i wydajnością pracy, do 
ścinania, przerzynania i okrzesywania małych oraz 
średniej wielkości drzew, a także do wymagających 
prac pielęgnacyjnych. Węższy korpus i liczne 
innowacje zapewniają efektywną, niezawodną  
i komfortową pracę.

 ■ Low Vib®

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Podgrzewane uchwyty i gaźnik (opcja)

Poręczna pilarka o dużej mocy i pojemności silnika 
50 cm³ charakteryzująca się wyjątkowo korzystnym 
stosunkiem mocy do ciężaru, do ścinania, przerzy-
nania i okrzesywania małych oraz średniej wielkości 
drzew, a także do wymagających prac pielęgna cyj-
nych. Węższy korpus i liczne innowacje zapewniają 
efektywną, niezawodną i komfortową pracę. 
Wyposażona w wyjątkowy hamulec piły Triobrake™. 

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ TrioBrake™

 ■ Podgrzewane uchwyty i gaźnik (opcja)

PILARKI
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TRIOBRAKE™

STWORZONY, BY RATOWAĆ ŻYCIE  
ORAZ TWOJĄ SYLWETKĘ
TrioBrake™ jest systemem bezpieczeństwa w pilarkach Husqvarna, w 
którym hamulec piły aktywować można nie tylko w sposób standardowy, 
czyli lewą dłonią oraz na skutek działania siły odśrodkowej, ale także  
w trzeci sposób: prawą dłonią. TrioBrake™ zapewnić może dodatkową 
ochronę w sytuacjach, kiedy typowy hamulec piły nie wystarcza. 
Pomaga on także pracować w sposób bardziej ergonomiczny, 
bezpieczny i komfortowy.

PILARKI

HUSQVARNA 545 Mark II I 550 XP® Mark II

NOWA GENERACJA, NOWA JAKOŚĆ CIĘCIA
Wytrzymałość i niezawodność należą do najważniejszych cech 
maszyn do pracy w lesie. Nowe i ulepszone modele Husqvarna  
545 Mark II i 550 XP® Mark II zapewniają imponującą łatwość 
manewrowania i znakomitą wydajność oraz szybkie przyspieszenie  
i łatwy, niezawodny rozruch. Wszystko to mieści się w wąskim,  
ale wytrzymałym korpusie pilarki, co gwarantuje dużą  
trwałość użytkową.
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 Pojemność skokowa, cm³  Moc wyjściowa, kW  Podziałka, cale  Zalecana długość prowadnicy min – maks., cm  Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg  
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 36–39.

WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK NA STR. 140

HUSQVARNA

T540 XP®

HUSQVARNA

T535i XP®

HUSQVARNA

T435

HUSQVARNA

T525

 37,7 cm³

 1,8 kW

 3 /8"mini

 30 – 40 cm

 3,9 kg

 3 /8" mini

 25–35 cm

 2,4 kg

 35,2 cm³

 1,5 kW

 3 /8"mini

 30–35 cm

 3,4 kg

 27,0 cm³

 1,1 kW

 3 /8"

 20–30 cm

 2,7 kg

Silnik 37 cm³ oznacza, że jest to nasza najmocniejsza 
pilarka z górnym uchwytem. Stanowi ona znakomite 
narzędzie do profesjonalnej pielęgnacji drzew, tam 
gdzie liczą się duże osiągi oraz ergonomia.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ AutoTune™

Średniej wielkości, lekka pilarka z górnym uchwytem, 
z silnikiem o pojemności 35 cm³, do wszelkich prac 
przy profesjonalnej pielęgnacji drzew. Mały ciężar i 
dobrze wyważony korpus decydują o dużej łatwości 
pracy tą maszyną. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

Bardzo lekka i świetnie wyważona pilarka z górnym 
uchwytem, z silnikiem 25 cm³. Dzięki szybkiemu 
przyspieszeniu, łatwości uruchamiania i niezawod-
ności, stanowi skuteczne narzędzie do przycinania, 
podkrzesywania i usuwania mniejszych gałęzi  
z korony drzewa.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Air Injection™

PILARKI

Bardzo lekka i mocna akumulatorowa pilarka z 
górnym uchwytem. Idealna do prześwietlania korony 
i ścinania mniejszych drzew. Cechuje się znakomitą 
ergonomią, wysoką prędkością piły łańcuchowej i 
komfortem związanym z zasilaniem akumulatoro-
wym. Wytwarza moc porównywalną do pilarek 
spalinowych z silnikiem o pojemności 35 cm³.

 ■ Silnik bezszczotkowy E-TORQ

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjne klawisze 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

OFERTA PILAREK Z GÓRNYM UCHWY TEM
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ZWARTA KONSTRUKCJA

ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA 
W KAŻDEJ SYTUACJI
Jeżeli zajmujesz się pielęgnacją drzew, docenisz 
zwartą konstrukcję i wyważenie naszych pilarek 
z górnym uchwytem. Od niezwykle korzystnego 
stosunku mocy silnika do ciężaru po konstrukcję 
zewnętrzną, dołożyliśmy starań aby stworzyć 
pilarki równie poręczne co potężne. A wszystko po 
to, aby użytkownik mógł wygodnie i bezpiecznie 
pracować w koronach drzew.

 BATTERY SERIES

POŻEGNAJ DRGANIA,  
HAŁAS I SPALINY 
Wyobraź sobie, że przez cały dzień pracujesz bez uciążliwych spalin, 
męczących drgań, ciągłego ryku silnika, a przede wszystkim bez 
konieczności pociągania za linkę rozrusznika podczas uruchamiania  
pilarki w koronie drzewa, Jak się poczujesz, wracając do domu?  
Nasze pilarki akumulatorowe zapewniają komfort wyższego rzędu,  
przy niezmiennie wysokiej wydajności, jak w maszynie spalinowej.

PILARKI

OFERTA PILAREK Z GÓRNYM UCHWY TEM

NIEZBĘDNIK ARBORYSTY

BĄDŹ BEZPIECZNY PONAD ZIEMIĄ
Są rzeczy, bez których nie można się obejść podczas pielęgnacji  
drzew. Dlatego w Husqvarna mamy pełną ofertę osprzętu niezbędnego  
dla arborysty. Linki do rzutek i rzutki, liny do wchodzenia na drzewa, 
karabinki itp.: wszystkie przeznaczone do profesjonalnej pielęgnacji  
drzew, opracowane przez profesjonalistów. Nie zapomnijcie też  
o naszych dobrze zaprojektowanych i wygodnych kaskach   
arborystycz nych! Więcej na ten temat na stronie 47 oraz 156.
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WIĘCEJ NA TEMAT SZELEK  
BALANCE FLEX NA STR. 73

WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK NA STR. 140

 Pojemność skokowa, cm³  Moc wyjściowa, kW  Podziałka, cale  Zalecana długość prowadnicy min – maks., cm   Maks. długość z osprzętem tnącym, cm  
 Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 36–39.

HUSQVARNA

525P5S
HUSQVARNA

525P4S

HUSQVARNA

530iP4

HUSQVARNA

525PT5S

HUSQVARNA

530iPX

 1 /4"

 25–30 cm

 250 cm

 3,4 kg

 3 /8"

 25–30 cm

 180 cm

 3,1 kg

HUSQVARNA

530iPT5

 1 /4"

 25–30 cm

 400 cm

 5,0 kg

OFERTA PILAREK NA WYSIĘGNIKU

Pilarka o pojemności 25 cm³ na dwuczęściowym 
wysięgniku, zapewniającym daleki zasięg, ale też 
ułatwiającym transport między miejscami pracy. 
Mały ciężar, znakomita ergonomia i doskonałe 
wyważenie umożliwiają komfortową pracę nawet  
w miejscach trudniej dostępnych. Dla wygodniejszej 
pozycji roboczej stosować szelki Balance Flex.

 ■ X-Torq®

 ■ Dwuczęściowy wysięgnik

Ta pilarka o pojemności 25 cm³, na wysięgniku, 
stworzona została z myślą o łatwości manewrowania 
i doskonałej ergonomii oraz wyważeniu, dzięki 
czemu użytkownik nie odczuwa obciążeń i napięć 
związanych z niewygodną pozycją roboczą. 

 ■ X-Torq®

Pilarka o pojemności silnika 25 cm³ na wysięgniku 
teleskopowym zapewnia najdalszy zasięg w naszej 
ofercie. Znakomite właściwości ergonomiczne i 
doskonałe wyważenie ułatwiają uzyskanie wysokiej 
klasy rezultatów przy minimalnym wysiłku. Dla 
wygodniejszej pozycji roboczej stosować szelki 
Balance Flex.

 ■ X-Torq®

 ■ Wysięgnik teleskopowy

PILARKI

 25,4 cm³

 1,0 kW

 3 /8"mini

 25–30 cm

 340 cm

 6,4 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 3 /8"mini

 25–30 cm

 243 cm

 5,3 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 1 /4"

 25–30 cm

 402 cm

 7, 0 kg

Akumulatorowa pilarka na wysięgniku o mocy 
odpowiadającej maszynie spalinowej o pojemności 
silnika 30 cm³. Jej mały ciężar, doskonała ergonomia 
i cicha praca sprawiają, że może być wygodnie 
używana w dowolnym miejscu i porze dnia. 

 ■ Silnik bezszczotkowy E-TORQ

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjne klawisze

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Węższa głowica tnąca

Wycinarka akumulatorowa, która może także 
posłużyć jako pilarka na wysięgniku (możliwość 
ustawienia głowicy tnącej pod kątem 90 stopni),  
ma moc odpowiadającą maszynie spalinowej  
o pojemności silnika 30 cm³. Jej mały ciężar, 
doskonała ergonomia i cicha praca sprawiają,  
że może być wygodnie używana w dowolnym 
miejscu i porze dnia.

 ■ Silnik bezszczotkowy E-TORQ

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjne klawisze 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Regulowana, węższa głowica tnąca

Akumulatorowa pilarka na wysięgniku teleskopowym 
zapewnia najdalszy zasięg w naszej ofercie. Moc 
odpowiada maszynie spalinowej o pojemności 
silnika 30 cm³. Jej mały ciężar, doskonała ergonomia 
i cicha praca sprawiają, że może być wygodnie 
używana w dowolnym miejscu i porze dnia. 

 ■ Silnik bezszczotkowy E-TORQ

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjne klawisze 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Wysięgnik teleskopowy

 ■ Węższa głowica tnąca
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KONSTRUKCJA GŁOWICY TNĄCEJ

DOSKONAŁA PRECYZJA I DOBRA 
WIDOCZNOŚĆ
Pracując pilarką Husqvarna na wysięgniku możesz stać w wygodnej 
pozycji roboczej, zachowując całkowitą kontrolę. Kluczowy jest wąski 
korpus głowicy tnącej, dzięki któremu pilarka jest świetnie wyważona. 
Podczas podkrzesywania masz też świetny wgląd w miejsce pracy,  
w czym pomaga także umieszczenie prowadnicy po lewej, a nie  
po prawej stronie. 

  BATTERY SERIES

WYGODNIEJ BYĆ NIE MOŻE
Nietrudno pokochać akumulatorowe pilarki na 
wysięgniku. Bez hałasu, spalin i drgań praca staje się 
znacznie mniej uciążliwa, a użytkownik zachowuje 
czujność przez cały dzień. Co więcej, wydajność 
rośnie dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu 
silnika elektrycznego. 

PILARKI
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3120 XP® 395 XP® 390 XP® 572 XP® 372 XP® 565 365 562 XP® 560 XP® 555
550 XP®  
TrioBrake™

550 XP® Mark II 545 Mark II 543 XP®

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 118,8 94,0 88,0 70,6 70,7 70,6 70,7 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 43,1

Moc, kW 6,2 4,9 4,8 4,3 4,1 3,7 3,6 3,5 3,5 3,1 2,8 3,0 2,7 2,2

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 102 102 107,5 107 110 105 110 106 106 106 106 107 106 101

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) ** 116 115 119 120 109 119 119 118 118 118 116 117 116 113

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 6,7/ 7,8 6,5 /10,2 6,5 / 7,5 5,4 / 4,1 5,7/8,0 5,2/5,3 5,7/8,0 3,2 / 5,0 4,4 /5,3 3,2 / 5,0 3,8 / 3,7 3,3 /4,9 3,6 /4,1 4,5 /4,2

Podziałka, cale .404 3 / 8 / .404 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325 .325 .325 .325

Zalecana długość prowadnicy, min. – maks., cm/cale 60 –105 /24– 42 45 – 90 /18 –36 45 –70 /18 –28 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 38-70 / 15-28 40–70 /16 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 10,4 7,9 7,3 6,6 6,5 6,5 6,4 6,1 5,9 5,9 5,0 5,3 5,3 4,5

FUNKCJE

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Regulowana pompa olejowa  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Skrzynia korbowa ze stopu magnezu  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zatrzaskowa osłona filtra powietrza  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zatrzaskowy filtr powietrza  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™ —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Boczny napinacz piły łańcuchowej — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Silnik X-Torq® — — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zespolona dźwignia ssania/zapłonu — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

Zatrzaskowa osłona cylindra — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

Podgrzewane uchwyty, opcja —  •  •  •  • — —  •  • —  •  •  •  •

Podgrzewany gaźnik, opcja —  •  •  •  • — —  •  • —  •  •  • —

AutoTune™ — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

Pompka paliwa — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  •  •

Nakrętki niegubiące się — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

Widoczny poziom paliwa — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

TrioBrake™ — — — — — — — — — —  • — — —

535i XP®

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora Li-ion

Napięcie, V 36

Typ silnika BLDC (bezszczotkowy)

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 93

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) ** 106

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 2,5 / 2,8

Podziałka, cale .325 mini

Zalecana długość prowadnicy, min. – maks., cm/cale 25 –35 /10  –14

Ciężar (bez akumulatora i osprzętu tnącego), kg 2,6

FUNKCJE

savE™  •

Odchylany korek wlewu  •

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej  •

Intuicyjna klawiatura  •

Nakrętki niegubiące się  •

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia 
akustycznego dla maszyny uwzględniają niepewność statystyczną. **Emisja hałasu do otoczenia, mierzona jako moc akustyczna (LWA), zgłaszana jest jako wartość 
gwarantowana zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, z uwzględnieniem rozrzutu statystycznego. Pomiar zgodny z normą ISO 22868. ***Równoważne poziomy drgań 
(ahv,eq) na uchwytach, mierzone zgodnie z EN ISO 22867, m /s².  Typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu ± 1 m /s².

PILARKI
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3120 XP® 395 XP® 390 XP® 572 XP® 372 XP® 565 365 562 XP® 560 XP® 555
550 XP®  
TrioBrake™

550 XP® Mark II 545 Mark II 543 XP®

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 118,8 94,0 88,0 70,6 70,7 70,6 70,7 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 43,1

Moc, kW 6,2 4,9 4,8 4,3 4,1 3,7 3,6 3,5 3,5 3,1 2,8 3,0 2,7 2,2

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 102 102 107,5 107 110 105 110 106 106 106 106 107 106 101

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) ** 116 115 119 120 109 119 119 118 118 118 116 117 116 113

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 6,7/ 7,8 6,5 /10,2 6,5 / 7,5 5,4 / 4,1 5,7/8,0 5,2/5,3 5,7/8,0 3,2 / 5,0 4,4 /5,3 3,2 / 5,0 3,8 / 3,7 3,3 /4,9 3,6 /4,1 4,5 /4,2

Podziałka, cale .404 3 / 8 / .404 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325 .325 .325 .325

Zalecana długość prowadnicy, min. – maks., cm/cale 60 –105 /24– 42 45 – 90 /18 –36 45 –70 /18 –28 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 38-70 / 15-28 40–70 /16 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 10,4 7,9 7,3 6,6 6,5 6,5 6,4 6,1 5,9 5,9 5,0 5,3 5,3 4,5

FUNKCJE

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •

Regulowana pompa olejowa  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Skrzynia korbowa ze stopu magnezu  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zatrzaskowa osłona filtra powietrza  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zatrzaskowy filtr powietrza  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™ —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Boczny napinacz piły łańcuchowej — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Silnik X-Torq® — — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zespolona dźwignia ssania/zapłonu — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

Zatrzaskowa osłona cylindra — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

Podgrzewane uchwyty, opcja —  •  •  •  • — —  •  • —  •  •  •  •

Podgrzewany gaźnik, opcja —  •  •  •  • — —  •  • —  •  •  • —

AutoTune™ — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

Pompka paliwa — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  •  •

Nakrętki niegubiące się — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

Widoczny poziom paliwa — — —  • —  • —  •  •  •  •  •  • —

TrioBrake™ — — — — — — — — — —  • — — —

PILARKI

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego dla maszyny uwzględniają niepewność statystyczną.  
**Emisja hałasu do otoczenia, mierzona jako moc akustyczna (LWA), zgłaszana jest jako wartość gwarantowana zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, z uwzględnieniem rozrzutu statystycznego. Pomiar zgodny z normą ISO 22868.  
***Równoważne poziomy drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzone zgodnie z EN ISO 22867, m /s².  Typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu ± 1 m /s².

MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

PILARKI Z GÓRNYM UCHWYTEM T540 XP® T435 T525

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 37,7 35,2 27,0

Moc, kW 1,8 1,5 1,1

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 104,0 103,0 98

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) ** 116 114 111

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 3,5 /4,2 3,6 /3,9 4,9 / 5,2

Podziałka, cale 3 /8 3 / 8 mini 3 /8

Zalecana długość prowadnicy, min. – maks., cm/cale 30 – 40 /12 –16 30 – 35 /12 –14 20-30 /8-12

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 3,9 3,4 2,7

FUNKCJE

Silnik X-Torq®  •  •  •

Low Vib®  •  •  •

Smart Start®  •  •  •

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej  •  •  •

Regulowana pompa olejowa  •  •  •

Pompka paliwa  •  •  •

Zatrzaskowa osłona filtra powietrza  •  •  •

Zatrzaskowy filtr powietrza  •  •  •

Boczny napinacz piły łańcuchowej  •  •  •

Odchylane korki wlewu  •  •  •

Air Injection™  • —  •

Nakrętki niegubiące się  • —  •

Skrzynia korbowa ze stopu magnezu  • —  •

Zaczep  • —  •

AutoTune™  • — —

Widoczny poziom paliwa  • — —

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla różnych poziomów ciśnienia akustycznego w różnych  warunkach pracy. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia 
akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas 
produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące 
 równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

AKUMULATOROWA PILARKA Z GÓRNYM UCHWYTEM T535i XP®

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora Li-ion

Napięcie, V 36

Typ silnika BLDC (bezszczotkowy)

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 93

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) ** 106

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 2,0 / 2,4

Podziałka, cale .325 mini

Zalecana długość prowadnicy, min. – maks., cm/cale 25 –35 /10 –14

Ciężar (bez akumulatora i osprzętu tnącego), kg 2,4

FUNKCJE

savE™  •

Intuicyjna klawiatura  •

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej  •

Zaczep pasa  •

Odchylany korek wlewu  •

Nakrętki niegubiące się  •

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego 
poziomu ciśnienia akustycznego dla maszyny uwzględniają niepewność statystyczną. **Emisja hałasu do otoczenia, mierzona jako moc 
akustyczna (LWA), zgłaszana jest jako wartość gwarantowana zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, z uwzględnieniem rozrzutu statystycznego. 
Pomiar zgodny z normą ISO 22868. ***Równoważne poziomy drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzone zgodnie z EN ISO 22867, m /s².  
Typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu ± 1 m /s².

PILARKI
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SPALINOWE PILARKI NA WYSIĘGNIKU 525PT5S 525P5S 525P4S

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 25,4 25,4 25,4

Moc, kW 1,0 1,0 1,0

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 89 90 91

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) ** 107 107 107

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 6,3 / 5,3 2,3 / 3,7 2,9 / 3,2

Podziałka, cale 1 /4 3  / 8 mini 3  / 8 mini

Zalecana długość prowadnicy, min. – maks., cm/cale 25 –30 /10 –12 25 –30 /10 –12 25 –30 /10 –12

Długość maks. z urządzeniem tnącym, cm 402 340 243

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 7,0 6,4 5,3

FUNKCJE

Silnik X-Torq®  •  •  •

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej  •  •  •

Smarowanie piły łańcuchowej  •  •  •

Napinacz piły łańcuchowej  •  •  •

Pompka paliwa  •  •  •

Tylna osłona przeciwuderzeniowa  •  •  •

Demontowalny rozrusznik  •  •  •

Teleskopowy wysięgnik  • — —

Przeciwciężar działający bezwładnościowo —  • —

Dwuczęściowy wysięgnik —  • —

SZELKI W KOMPLECIE

Standardowe pojedyncze  •  •  •

Balance Flex ( •  ) ( •  ) ( •  )

( ) = Osprzęt *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla różnych poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach pracy. Typowy rozrzut dla 
równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia 
różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych 
warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego  poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

AKUMULATOROWE PILARKI NA WYSIĘGNIKU 530iPX  530iPT5  530iP4

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Napięcie, V 36 36 36

Typ silnika BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy)

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 96 83 88

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) ** 101 98 98

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 1,2 /2,6 1,0 / 1,2 1,0 / 0,9

Podziałka, cale 3 / 8 1/4 1/4

Zalecana długość prowadnicy, min. – maks., cm/cale 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12

Długość po rozłożeniu, z urządzeniem tnącym, cm 180 400 250

Ciężar (bez akumulatora i osprzętu tnącego), kg 3,1 5,0 3,4

FUNKCJE

Zasilanie litowo-jonowe  •  •  •

savE™  •  •  •

Intuicyjna klawiatura  •  •  •

Zaczep szelek  •  •  •

Tylna osłona przeciwuderzeniowa  •  •  •

Nakrętki niegubiące się  •  •  •

Odchylany korek wlewu  •  •  •

Teleskopowy wysięgnik —  • —

SZELKI W KOMPLECIE

Pojedyncze szelki —  •  •

Szelki do akumulatora plecakowego  • — —

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). 
**Emisja hałasu do otoczenia, mierzona jako moc akustyczna (LWA), zgłaszana jest jako wartość gwarantowana zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, z uwzględnieniem rozrzutu statystycznego. Pomiar zgodny z normą ISO 22868.  
***Równoważne poziomy drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzone zgodnie z EN ISO 22867, m /s². Typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu ± 2 m /s².

PILARKI



40

Optymalne metody zgrzewania 
zapewniają większą trwałość  
i sztywność

PILARKI

PIŁY ŁAŃCUCHOWE X-CUT™ I PROWADNICE X-FORCE™

OPRACOWANE PRZEZ 
HUSQVARNA DLA HUSQVARNA
W Husqvarna specjalizujemy się w produkcji pilarek. Wiemy, jak ważne dla ogólnej wydajności pracy są: paliwo, prowadnica 
i piła łańcuchowa, traktujemy je zatem jako integralną część pilarki, a nie dodatki do niej. Dlatego wykorzystujemy naszą 
wiedzę fachową do opracowania paliwa, prowadnic i pił łańcuchowych optymalnych dla maszyn Husqvarna. Aby zapewnić 
im idealne dopasowanie i efektywność, nasze piły łańcuchowe X-Cut™ SP33G po raz pierwszy tworzone były wspólnie  
z naszymi pilarkami w zakładach produkcyjnych w Huskvarna. W ten sposób zostały dopracowane do perfekcji, co 
przekłada się na wydajność pilarek. Myślimy, że kiedy je wypróbujesz, przyznasz nam rację. 
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Wzmocniona, bezobsługowa 
końcówka gwiazdkowa

Większa szerokość 
prowadnicy zwiększa  
jej trwałość

Zoptymalizowany profil zmniejsza 
zużycie, zapewniając większą 
trwałość

Optymalna konstrukcja korpusu 
prowadnicy zmniejsza jej ciężar, 
jednocześnie wydłużając trwałość 
i wytrzymałość

DŁUŻSZY CZAS DZIAŁANIA,  
MNIEJ KONSERWACJI 
Narzędzia tnące, materiały i procesy 
produkcyjne zostały maksymalnie ulepszone, 
dzięki czemu piła łańcuchowa X-Cut™ jest 
wyjątkowo ostra już przy zakupie, a co 
ważniejsze — ta jej cecha utrzymuje się 
znacząco dłużej, dzięki czemu nie ma 
potrzeby częstego ostrzenia.

MNIEJ REGULACJI, MNIEJSZE  
RYZYKO USZKODZENIA
Piła łańcuchowa X-Cut™ jest fabrycznie napięta, 
dlatego można nią dłużej pracować, zanim 
konieczna będzie ponowna regulacja. Nie jest 
konieczne dodatkowe napinanie po zakupie.  
W ten sposób ogranicza się ryzyko uszkodzenia 
urządzenia tnącego przez zbyt luźną piłę 
łańcuchową.

NIŻSZY KOSZT, MNIEJ PRAC 
SERWISOWYCH 
Starannie wyważone połączenie 
konstrukcji, materiałów i procesów  
daje znakomitą dynamikę i trwałość. 
Ograniczone zużycia systemu tnącego 
– a zatem mniej prac serwisowych.

LEPSZE REZULTATY, ŁATWIEJSZA PRACA
Piła X-Cut™ wykonuje cięcie szybciej i jest gotowa 
do użycia od razu po zakupie. Zwiększa to 
wydajność użytkownika, który osiąga lepsze 
rezultaty pracy. Płynne cięcie ogranicza 
wymaganą siłę nacisku, co zmniejsza obciążenie 
ciała operatora.

PILARKI

ZŁOTE OGNIWO ŁĄCZĄCE
Dzięki intuicyjnej funkcji złotego  
ogniwa bez trudu rozpoznasz punkt 
początkowy, co ułatwi ostrzenie  
piły łańcuchowej.

TRWAŁE I LEKKIE PROWADNICE

HUSQVARNA X-FORCE™
X-Force™ jest odpowiedzią Husqvarna na wyzwanie stworzenia idealnej 
prowadnicy – jednocześnie lekkiej i wymagającej minimum konserwacji, 
dla ułatwienia użytkownikowi pracy, a przy tym wystarczająco trwałej, by 
wytrzymać długotrwałe, intensywne użytkowanie. Prowadnice Husqvarna 
X-Force™ opracowano wspólnie z piłami łańcuchowymi Husqvarna X-Cut™, 
optymalnie dostosowując je do potrzeb pilarek Husqvarna. W efekcie 
uzyskano system tnący, dzięki któremu pilarka wznosi się na zupełnie 
nowy poziom wydajności, tnąc szybko i precyzyjnie przy minimalnych 
stratach na skutek tarcia.

MINIMUM PRZESTOJÓW, MAKSIMUM WYDAJNOŚCI

HUSQVARNA X-CUT™
Piły łańcuchowe SP33G to pierwsze piły opracowane, skonstruowane i 
wyprodukowane przez Husqvarna – w miejscowości Huskvarna w Szwecji, 
gdzie opracowuje się i testuje nasze pilarki. Piły Husqvarna X-Cut™ 
tworzono z myślą o maksymalnej wydajności i umożliwieniu użytkownikom 
dłuższej pracy bez przestojów. Poczujesz różnicę i na dłuższą metę 
zrobisz więcej.
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HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Piła łańcuchowa z zębem tnącym Semi-Chisel (półdłuto) .325” pixel (1,3 mm) opracowana 
i produkowana przez Husqvarna. Niskie ogniwo przeciwodbiciowe, wąski rzaz, mała 
rozciągliwość, ogniwo prowadzące spełniające rolę „zderzaka”. Opracowana do intensyw-
nej profesjonalnej pracy w pilarkach średniej wielkości, do 55 cm³. Należy do oryginalnego 
wyposażenia większości pilarek Husqvarna 550 XP®.

PROWADNICE X-FORCE™
Prowadnice warstwowe X-Force™ to zwiększona wydajność przy uproszczonej konserwacji. 
W zależności od modelu zalety te uzyskano dzięki nowym profilom, większej końcówce 
gwiazdkowej, wycięciom w korpusie prowadnicy, dodatkowym łożyskom, wzmocnionym 
osłonom i rezygnacji z otworu smarnego. Dostępne wersje 3 /8" (15–20"), 3 /8"mini 
(12 – 16") oraz .325" (13 –20").

PROWADNICA DO RZEŹBIENIA, MAŁY MONTAŻ
Prowadnice do rzeźbienia mają mniejszą średnicę końcówki, umożliwiającą rzeźbienie  
i inne precyzyjne prace. Dostępne długości 1/4" (10 –12").

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G to piła łańcuchowa z zębem tnącym Semi-Chisel .325"mini (1,1 mm) opracowana z 
myślą o zwiększeniu prędkości cięcia i wydajności pilarek akumulatorowych użytkowanych 
w pełnym wymiarze czasu. Piła oszczędza energię, a dzięki optymalnej geometrii wykonuje 
czysty rzaz, znakomicie sprawdza się przy cięciu sztyletowym, ułatwia także obsługę i 
manewrowanie pilarką.

PROWADNICE LITE Z KOŃCÓWKĄ WYMIENNĄ
Zalecane przy dużej długości prowadnicy, by zmniejszyć obciążenie jej końcówki. 
Obciążenie jest przenoszone na wysokiej jakości łożysko rolkowe. Powłoka zabezpiecza 
prowadnice przed zarysowaniem i korozją. Wymienna końcówka jest dostępna jako  
część zamienna. Dostępne z podziałką 3 /8", długości: 18 – 28".

HUSQVARNA X-CUT™ C85
Zaawansowana, bardzo wydajna piła łańcuchowa z zębem typu Chisel 3 /8" (1,5 mm)  
do całodziennej profesjonalnej pracy pilarką. Piła produkowana jest w całości przez 
Husqvarna dla zapewnienia maksymalnych osiągów Twojej pilarki. Wyjątkowa trwałość  
i wydajność cięcia, długo utrzymująca się ostrość oraz mała rozciągliwość przynoszą 
lepsze efekty pracy, mniej czasu przeznaczonego na konserwację i niższe koszty.

PROWADNICE LITE HUSQVARNA
Prowadnice lite do twardych gatunków drewna, grubej kory lub do pracy w terenie 
piaszczystym i zapylonym. Powłoka zabezpiecza prowadnice przed zarysowaniem  
i korozją. Dostępne wersje 3 /8" (18–28") oraz .404" (24–42").

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
Piła łańcuchowa S93G z zębem tnącym Semi-Chisel 3 /8"mini (1,3 mm) przeznaczona jest 
do mniejszych pilarek z serii 100 i 200 lub do pilarek z górnym uchwytem. Optymalna 
geometria i zaostrzenie zapewniają wysoką prędkość cięcia. Duża wydajność w stosunku 
do dostępnej mocy pilarki umożliwia płynne i precyzyjne cięcie. 

PROWADNICE WARSTWOWE Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ
Odpowiedni kształt i mała średnica końcówki prowadnicy zmniejszają ryzyko odbicia  
i ułatwiają kontrolę nad pilarką podczas pracy. Prowadnice wyposażono w powłokę 
zabezpieczającą je przed zarysowaniami i korozją. Dostępne wersje 3 / 8"mini (10–16"). 

PILARKI

PROWADNICE X-PRECISION™
Prowadnice X-Precision™ przeznaczone są do cięcia piłą łańcuchową X-Cut™ SP21G i 
montowane w profesjonalnych pilarkach akumulatorowych Husqvarna. Zoptymalizowana 
geometria i mały promień końcówki zapewniają wydajną i precyzyjną pracę, sprawdzają 
się znakomicie podczas cięcia sztyletowego i ograniczają ryzyko odbicia. Dostępna wersja 
.325" mini(10 – 16").

NOWOŚĆ
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PROWADNICA WARSTWOWA Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ
• • H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-58 501 84 40-58
• • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-64 501 84 40-64

• • H38 10" / 25 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-40 581 80 79-40
• • H38 12" / 30 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-45 581 80 79-45
• • H38 14" / 35 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-52 581 80 79-52
• • X-Cut™ SP21G 10" / 25 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-46 593 91 41-46
• • X-Cut™ SP21G 12" / 30 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-51 593 91 41-51
• • X-Cut™ SP21G 14" / 35 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-59 593 91 41-59

• • X-Cut™ S93G 10" / 25 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-40 585 40 42-40
• • • X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 585 40 42-45

• X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 585 40 42-52
• X-Cut™ S93G 16" / 40 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 585 40 42-56

• • • • H37 12" / 30 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 576 93 65-45
• • H37 14" / 35 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 576 93 65-52
• • H37 16" / 40 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 576 93 65-56

PROWADNICA WARSTWOWA Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ, X-FORCE™  
• • • X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-45 585 40 42-45

• X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-52 585 40 42-52
• X-Cut™ S93G 16" / 40 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-56 585 40 42-56

• • H38 14" / 35 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 582 20 74-52 581 80 79-52
• • X-Cut™ SP33G 13" / 33 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-56 581 64 31-56
• • X-Cut™ SP33G 15" / 38 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-64 581 64 31-64
• • X-Cut™ SP33G 16" / 40 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-66 581 64 31-66
• • X-Cut™ SP33G 18" / 45 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-72 581 64 31-72

• X-Cut™ SP33G 20" / 50 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-80 581 64 31-80
• • • H25 13" / 33 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-56 501 84 04-56
• • • H25 15" / 38 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-64 501 84 04-64
• • • H25 16" / 40 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-66 501 84 04-66
• • • H25 18" / 45 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-72 501 84 04-72

• • H25 20" / 50 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-80 501 84 04-80
• X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-56 581 62 66-56
• X-Cut™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-60 581 62 66-60
• X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-68 581 62 66-68
• X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-72 581 62 66-72

• • • X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-56 581 62 66-56
• • • X-Cut™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-60 581 62 66-60
• • • • • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-72 581 62 66-72

• H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-56 501 84 14-56
• H42 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-60 501 84 14-60
• H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-68 501 84 14-68
• H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-72 501 84 14-72

• • • H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-56 501 84 14-56
• • • H42 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-60 501 84 14-60
• • • • • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-72 501 84 14-72

PROWADNICA LITA Z KOŃCÓWKĄ WYMIENNĄ
• X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-68 581 62 66-68
• X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-72 581 62 66-72

• • • • • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-72 581 62 66-72
• • • • • X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-84 581 62 66-84
• • • • • X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-92 581 62 66-92

• H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-68 501 84 14-68
• H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-72 501 84 14-72

• • • • • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-72 501 84 14-72
• • • • • H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-84 501 84 14-84
• • • • • H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-92 501 84 14-92

PROWADNICA LITA
• • • H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-60 501 84 40-60
• • • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-68 501 84 40-68

• • • • • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-72 581 62 66-72
• • • • • X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-84 581 62 66-84
• • • • • X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-92 581 62 66-92
• • • • • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-72 501 84 14-72
• • • • • H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-84 501 84 14-84
• • • • • H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-92 501 84 14-92

• • H64 24" / 60 cm .404" .063" / 1,6 mm 507 47 60-46 501 84 31-76
• • H64 28" / 72 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 58 96-01 501 84 31-84
• • H64 30" / 75 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 95 81-92 501 84 31-92
• • H64 36" / 90 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 95 81-04 501 84 31-04
• • H64 42" / 105 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 92 18-24 501 84 31-24

SZEROKA PROWADNICA DO WYCINARKI
• H37 10" / 25 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 576 93 65 -40
• S93G 10" / 25 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 585 40 42-40

*  Prowadnica lita z podziałką .404" dla modelu 390 XP® jest dostępna jako opcja w niektórych krajach. Osprzęt tnący odpowiedni do danej pilarki opisano w instrukcji obsługi każdej maszyny. Niniejszy wykaz ma charakter ogólny.  
Aby przekonać się, czy wymienione połączenie piły łańcuchowej i prowadnicy przeznaczone jest do konkretnego modelu pilarki czy kraju użytkowania, należy zajrzeć do instrukcji obsługi maszyny.

WYKAZ PRODUKTÓW – PROWADNICE I PIŁY ŁAŃCUCHOWE
PILARKI
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TYLKO TO,  
CO NIEZBĘDNE
Kiedy cały dzień pracujesz w lesie, chcesz mieć pewność, że masz przy sobie 
cały potrzebny sprzęt. W dodatku sprzęt powinien być łatwo dostępny, żeby 
praca przebiegała sprawnie i wygodnie. Pilarka Husqvarna to dobry początek. 
Jeżeli dodasz do niej odpowiednie profesjonalne narzędzia, zawsze w  
zasięgu ręki, wykonasz pracę łatwiej, szybciej i bezpieczniej.

PAS NA NARZĘDZIA FLEXI  
– ZESTAW COMBI

PAS NA NARZĘDZIA FLEXI  
– ZESTAW DO KLINÓW

PAS NA NARZĘDZIA FLEXI  
– ZESTAW DO TRANSPORTU

Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia zna-
komicie rozkładający ciężar, regulowany, z zapię-
ciem zwalnianym jedną ręką, dostosowany do prac 
leśnych. Intuicyjny i łatwo regulowany do potrzeb 
użytkownika, z futerałami, kieszeniami i szelkami. 

Pas na narzędzia FLEXI. Szelki. Futerał Combi z kieszenią na kliny. 
Futerał na pilnik i klucz uniwersalny. Uniwersalny pojemnik. 
Uniwersalny uchwyt na narzędzia. Futerał Combi.

593 83 72-01

Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia zna-
komicie rozkładający ciężar, regulowany, z zapię-
ciem zwalnianym jedną ręką, dostosowany do prac 
leśnych. Intuicyjny i łatwo regulowany do potrzeb 
użytkownika, z futerałami, kieszeniami i szelkami. 

Pas na narzędzia FLEXI. Szelki. Kieszeń na kliny. Futerał na pilniki  
i klucz uniwersalny. Uniwersalny pojemnik. Uniwersalny uchwyt  
na narzędzia. Futerał Combi z kieszenią na kliny.

593 83 72-02

Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia zna-
komicie rozkładający ciężar, regulowany, z zapię-
ciem zwalnianym jedną ręką, dostosowany do prac 
leśnych. Intuicyjny i łatwo regulowany do potrzeb 
użytkownika, z futerałami, kieszeniami i szelkami.

Pas na narzędzia FLEXI. Szelki. Torba na akcesoria. Futerał na 
pilniki i klucz uniwersalny. Uniwersalny pojemnik. Zaczep hakowy. 
Kieszeń na kliny.

593 83 72-03
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PAS NA NARZĘDZIA
Pas z dwoma futerałami, z kleszczami, 
hakiem, tylnym futerałem na narzędzia  
i taśmą mierniczą 15 m. Pas jest bardzo 
szeroki, co zapewnia wygodę.

505 69 90-15

Futerał Combi z LDPE, 505 69 16-06
Futerał Combi skórzany, 505 69 16-05
Futerał Combi z kieszenią na kliny,  
579 21 71-01
Taśma futerał, 505 69 75-00

2. SZELKI DO PASA  
NA NARZĘDZIA FLEXI
Ergonomiczna konstrukcja w połączeniu  
z paskiem piersiowym równomiernie rozkładają 
ciężar na barkach.
593 83 76-01

3. UNIWERSALNY POJEMNIK
Pojemnik na apteczkę, urządzenie GPS, baton 
energetyczny czy inne niewielkie przedmioty.

593 83 92-01

4. FUTERAŁ COMBI
Futerał Combi na kleszcze lub hak oraz zaczepy 
na taśmę mierniczą.

593 83 83-01

5. UCHWYT NA TAŚMĘ 
MIERNICZĄ
Pewnie mocuje taśmę mierniczą.

593 83 91-01

6. FUTERAŁ COMBI Z 
KIESZENIĄ NA KLINY
Futerał Combi na kleszcze lub hak oraz 
kieszenią na kliny. 

593 83 83-02

7. KIESZEŃ NA KLINY
Kieszeń na kilka klinów, z przegródkami 
utrzymującymi poszczególne kliny na miejscu.

593 83 88-01

8. UNIWERSALNY UCHWYT  
NA NARZĘDZIA
Uchwyt dostosowany do wielu narzędzi takich jak siekiera, 
dźwignia klinowa itp.

593 83 97-01

9. ZACZEP HAKOWY
Zaczep do różnych zastosowań, umożliwiający noszenie 
narzędzi, bidonów z wodą itp. 

593 83 96-01

10. UCHWYT NA PUSZKĘ SPRAYU
Bezpieczne mocowanie puszki sprayu. 

593 83 95-01

11. FUTERAŁ NA PILNIKI I KLUCZ 
UNIWERSALNY
Miejsce na jeden pilnik płaski i jeden okrągły oraz na klucz 
uniwersalny. Skutecznie zabezpiecza narzędzia przed 
uszkodzeniem i zgubieniem.

593 83 94-01

12. FUTERAŁ NA SUWMIARKĘ
Futerał na suwmiarkę dostępny w naszym klasycznym 
pasie na narzędzia może być również używany  
z pasem FLEXI.

505 69 32-04

13. FUTERAŁ NA DŹWIGNIĘ
Futerał na dźwignię dostępny w naszym klasycznym pasie 
na narzędzia może być również używany z pasem FLEXI.

505 69 32-92

14. TORBA NA AKCESORIA
Dodatkowa torba na gaśnicę, butelkę wody, odzież  
na zmianę itd.

596 25 29-01

1. PAS NA NARZĘDZIA FLEXI
Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia znakomicie rozkładający 
ciężar, regulowany, z zapięciem zwalnianym jedną ręką.

593 83 74-01

UCHWYT  
NA KREDKĘ  
Z ROLKĄ
Uchwyt z metalową rolką zwijaną 
sprężynowo, do kredek 12 mm. 
Trwała konstrukcja z metalową 
rolką mocowaną do pasa lub 
szelek.

593 83 98-01
Kredki grafitowe, 12 szt.,  
593 97 55-01

TYLNY UCHWYT  
NA NARZĘDZIA
Z dużą kieszenią na apteczkę, zapasową piłę 
łańcuchową i śrubokręt do regulacji gaźnika. 
Futerał na pilnik, przymiar, klucz do świecy  
i taśmę mierniczą. 505 69 05-10

PILARKI

TAŚMA MIERNICZA
Łatwa w użyciu, o lekkiej konstrukcji, idealna  
do mierzenia kłód i pni. Możliwość regulacji bez 
użycia narzędzi. Podziałka po obu stronach. 
Solidna konstrukcja, z aluminiową górną częścią.

15 m zaczep, 586 99 75-01
20 m zaczep, 586 99 75-02
15 m hak do drewna, 586 99 75-03
15 m / 50' zaczep, 586 99 76-01
20 m / 66' zaczep, 586 99 76-02
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DŹWIGNIA KLINOWA
Połączenie dźwigni i klina. Tył dźwigni ma 
specjalnie ukształtowaną piętkę, co zapobiega 
powstawaniu wibracji podczas uderzania w klin.

47 cm, 574 38 71-01

DŹWIGNIA DO OBALANIA
Teleskopowa dźwignia do obalania. Można  
ją nosić w futerale na pasie.

46 cm, 504 98 16-92
Futerał, 505 69 32-92

DŹWIGNIA Z OBRACAKIEM
Całkowicie kuta z plastikowym uchwytem, 
piętką i obracakiem.

80 cm, 586 89 69-01

DŁUGA DŹWIGNIA 
– OBRACAK
Kuta dolna część dla wzmocnienia narzędzia. 
Zęby z przodu zapewniają lepsze chwytanie. 
Długi trzonek umożliwia pracę oburącz.

130 cm, 574 38 72-01
Obracak, 574 38 73-01

PASY
PVC, 505 69 00-00
Skóra , 505 69 00-01

OBRACAK TAŚMOWY
Do ściągania zawieszonych drzew oraz do 
przenoszenia pojemników.

505 69 80-20

TAŚMA DO ZNAKOWANIA
100 % wiskozy, ulega biodegradacji, szerokość 
20 mm, długość ok. 75 m.

Pomarańczowa, 574 28 77-00
Czerwona, 574 28 77-01
Niebieska, 574 28 77-02
Żółta, 574 28 77-03

APTECZKA
Zawiera bandaż, 9 plastrów różnych rozmiarów,  
2 jałowe gaziki, 1 lusterko, 1 wacik.

504 09 53-01

OPATRUNEK UCISKOWY
505 66 52-06

NÓŻ DO PRAC 
PIELĘGNACYJNYCH
Z ostrzem ze specjalnej 
utwardzonej stali i trzonkiem  
z drzewa orzesznika. Służy  
do prac pielęgnacyjnych  
i usuwania gałęzi.

60 cm, 575 57 22-01

ŚREDNICOMIERZE
Z uproszczoną tabelą miąższości drewna,  
z obustronną podziałką centymetrową.

36 cm, 505 69 47-30
46 cm, 505 69 47-46
Futerał, 505 69 32-04

KARCZOWNIK
Z trzonkiem z drzewa orzesznika 
oraz dwustronnym, obracanym i 
wymiennym ostrzem.

579 00 06-01
Zapasowe ostrze, 579 00 40-01

KOROWNIK
115 cm długości,  
12 cm szerokości.

575 57 23-01
Zapasowy nóż, 575 57 23-02

PIŁA DO OKRZESYWANIA
Zakrzywione ostrze z hakiem na końcu i 
ostrzem do cięcia kory, aby zapobiec 
rozłupywaniu. 

33,3 cm z ostrzem do kory, 505 69 45-66
Zapasowy nóż, 505 69 45-77
33,3 cm, 505 69 45-76
Zapasowy nóż, 505 69 45-87

 TELESKOPOWY TRZONEK DO 
PIŁY DO PODKRZESYWANIA
2,5 – 5 metrów. Łatwa regulacja długości.

502 42 73-01

SKŁADANA PIŁA DO 
PODKRZESYWANIA 200 FO
Składana piła z ostrzem o długości 200 mm,  
do różnych zastosowań.

967 23 64-01

PROSTA PIŁA DO 
PODKRZESYWANIA 300 ST
Prosta piła z ostrzem o długości 300 mm  
do cięcia świeżego i suchego drewna.  
Futerał w komplecie.

967 23 65-01

PROSTA PIŁA DO 
PODKRZESYWANIA 300 CU
Piła z zakrzywionym ostrzem o długości 300 mm, 
do intensywnego podkrzesywania.  
Futerał w komplecie.

967 23 66-01

PILARKI
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KLINY DO OBALANIA
Wykonane z odpornego tworzywa ABS. Ułatwiają 
obalenie drzewa we właściwym kierunku.

14 cm, 505 69 47-02
20 cm, 505 69 47-03
25 cm, 505 69 47-04

ALUMINIOWE KLINY  
DO OBALANIA
Ułatwiają obalenie drzewa we właściwym 
kierunku. Możliwość ponownego naostrzenia.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01
1,000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

KLIN DO ROZŁUPYWANIA
Klin do rozłupywania kłód, do stosowania z  
młotem lub siekierą z młotem.

577 25 92-01

KLIN DO ROZŁUPYWANIA
Wykonany z wysokogatunkowej stali.

578 45 68-01

KLESZCZE DŹWIGOWE/
PODNOŚNIK KLESZCZOWY
Ostry hak o szlifowanych krawędziach.  
Dzięki specjalnej utwardzonej stali i 
powierzchni poddanej obróbce hak jest 
wytrzymały i mniej podatny na korozję. 

30 cm, 574 38 76-01
20 cm, 574 38 75-01

HAK
Dłuższy hak z większym otwarciem, co zapewnia 
lepszy chwyt podczas pracy. Dzięki specjalnej 
utwardzonej stali i powierzchni poddanej 
obróbce, hak jest wytrzymały i mniej podatny  
na korozję.

574 38 74-01

CAPINA
Capina z krótkim trzonkiem do przetaczania 
kłód. Głowica z polerowanego metalu z ostrym, 
zakrzywionym ostrzem. Górna część trzonka  
w kolorze pomarańczowym, dla zwiększenia 
widoczności. 

38 cm. 579 69 28-0180 cm. 579 69 28-02

HAKI DO PILARKI DLA 
ARBORYSTÓW
Służą do łatwego mocowania pilarki do uprzęży. 
Solidna konstrukcja.

Do uprzęży z odłączanym paskiem,  
577 43 79-01
Dostosowane optymalnie do T540 XP®  
i T535i XP®, 580 80 03-01

ZACZEP DO PILARKI DLA 
ARBORYSTÓW
Dla arborystów pracujących standardową 
pilarką. Zapewnia bezpieczne połączenie pilarki 
z taśmą. Wyposażony w system zwalniający 
przy przeciążeniu.

578 07 71-01

TAŚMA DO PILARKI DLA 
ARBORYSTÓW
Do użytku z hakiem umożliwiającym 
przytwierdzenie pilarki do pasa. Elastyczna 
konstrukcja. Długość 0,5 m, a po pełnym 
rozciągnięciu – 1,25 m.

577 43 80-01

PILARKI

LINKA DO RZUTEK 
ARBORYSTYCZNYCH
Wykonana z silnego, mało rozciągliwego włókna 
Dyneema®. Uretanowa powłoka zabezpiecza ją 
przed przecieraniem i ułatwia wiązanie i rzucanie 
bez splątania. Pomarańczowy kolor zapewnia 
dobrą widoczność.

55 m, 596 93 59-11

POJEMNIK NA LINKĘ, 
ARBORYŚCI
Składany pojemnik z tkaniny o wysokości  
40 cm, idealny do przechowywania linki do 
rzutek tak, aby się nie brudziła i nie plątała. 

596 93 60-11

TORBA NA LINĘ 28 L, 
ARBORYŚCI
Mieści do 80 m liny o średnicy 12 mm. 
Zamknięcie ze ściągaczem chroni linę przed 
zabrudzeniami i wilgocią. Zaczepy umożliwiają 
dołączanie osprzętu. Wyściełane uchwyty górne 
dla większego komfortu.

596 93 63-11

KARABINEK DLA 
ARBORYSTÓW
Wykonany z kutego na gorąco stopu aluminium 
707 jest bardzo wytrzymały, a przy tym lekki. 
Potrójny system zamka zapobiega przypad-
kowemu otwarciu. Zamek Keylock ogranicza 
haczenie liny czy odzieży o korpus karabinka.

D-kształtny, 596 93 62-12
Owalny, 596 93 62-11
HMS/gruszka, 596 93 62-13

RZUTKI DLA ARBORYSTÓW
Wysokiej jakości rzutki z bardzo wytrzymałej 
tkaniny Cordura. Łatwo mocowane do linki do 
rzutek. Pomarańczowy kolor zapewnia dobrą 
widoczność.

397 g, 596 93 58-11
340 g, 596 93 58-12
283 g, 596 93 58-13
226 g, 596 93 58-14

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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WYKAZ PRODUKTÓW – NARZĘDZIA DO OSTRZENIA

TYP MODEL PIŁY
ZESTAWY  
PILNIKÓW

PROWADNIKI PILNIKA 
Z PRZYMIAREM

PROWADNIKI PILNIKA
SZABLON DO 
OGRANICZNIKA

PILNIK OKRĄGŁY 
(MM)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,404" H64, H64S 505 69 81-92 505 69 81-15 505 69 81-02 5,5

PILARKI

PILNIKI PŁASKIE
Wysokiej jakości pilniki, które 
zapewniają właściwą geometrię 
ogniw tnących.

Pilniki płaskie 6" 1 szt., 
505 69 81-60
Pilniki płaskie 6" 12 szt., 
505 69 81-61
Pilniki płaskie 6" 100 pilników/p 
505 69 81-62
Pilniki płaskie 8" 1 szt., 
505 69 81-80
Pilniki płaskie 8" 12 szt., 
505 69 81-81

ZESTAWY DO OSTRZENIA
Kompletny zestaw do ostrzenia zawiera uchwyt 
pilnika, prowadnik z przymiarem lub prowadnik 
pilnika z szablonem ograniczników, dwa okrągłe 
pilniki i jeden płaski pilnik. 

H00, 580 68 75-01
X-Cut™ SP21G, 590 00 46-01
X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01
H30, 505 69 81-27
H25 / H22 / H21 / H23, 505 69 81-25
X-Cut™ S93G, 587 80 67-01
H36, 505 69 81-38
H37, 579 65 36-01
X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85-01
H42 / H46 / H47/ H48 / H50, 505 69 81-30
H64(S), 505 69 81-92

PROWADNIK PILNIKA
Specjalnie zaprojektowane prowadniki pilnika, 
do użycia z pilnikami okrągłymi.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18
H22 / H25 / H28 .325", 1,5 mm, 505 69 81-10
H38 3 /8"mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88-01
H35 / H36 / H37 3 /8"mini, 505 24 37-01
H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81-15

PROWADNIKI  
Z PRZYMIAREM
Nasze prowadniki z przymiarem zostały specjalnie 
zaprojektowane, aby połączyć prowadnik pilnika z 
szablonem do ograniczników. Używać z pilnikiem 
okrągłym do ostrzenia oraz pilnikiem płaskim  
do spiłowywania ograniczników.

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01
X-Cut™ SP21G .325"mini / 1,1 mm Pixel,  
595 00 47-01
X-Cut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel,  
586 93 84-01
H30 .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81-08
H22 / H25 / H23 .325" / 1,5 mm,  
505 69 81-09
X-Cut™ S93G 3 /8"mini 1,3 mm, 587 80 90-01
X-Cut™ C83 / C85 3 /8" Chisel, 586 93 86-01
H42 / H46 / H47(S) / H48(S) / H50 3 /8" Chisel, 
505 24 35-01
H49 / H51 / H54 / H58 3 /8" Semi-chisel, 
 575 99 15-01

UCHWYT PILNIKA
Opatentowany system blokowania pilnika. 
Pasuje do wszystkich pilników. Gwarantuje 
właściwy kąt ostrzenia 25° lub 30°. 

Uchwyt pilnika Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78-01
Uchwyt pilnika płaskiego, 505 69 78-10

IMADEŁKO
Służy do mocowania pro wadnicy pilarki  
w odpowiedniej pozycji do ostrzenia.  
Wykonane z kutej stali.

505 66 52-56

SZABLON DO OGRANICZNIKA
Specjalnie zaprojektowane szablony do 
ogranicznika umoiżliwiają uzyskanie właściwego 
stanu ograniczników piły łańcuchowej.

.325", 505 69 81-00
3 /8", 505 69 81-01
.404", 505 69 81-02
3 /8"mini / 3 /8"mini Pixel, 505 69 81-03

PILNIKI OKRĄGŁE 
HUSQVARNA 
INTENSIVE CUT
Zestaw cechuje optymalna skutecz-
ność ostrzenia i większa trwałość. 

3 SZTUKI
4,0 mm, 597 35 48-01 
4,5 mm, 597 35 55-01 
4,8 mm, 597 35 58-01 
5,2 mm, 597 35 59-01 
5,5 mm, 597 35 61-01 

12 SZTUK
4,0 mm, 597 35 48-02 
4,8 mm, 597 35 58-02 
5,2 mm, 597 35 59-02 
5,5 mm, 597 35 61-02 



49PILARKI

HUSQVARNA 
H900
Niewielki toporek do prac  
w ogrodzie i zastosowań 
 turystycznych. 34 cm

580 76 10-01 

HUSQVARNA 
S2800
Mocna siekiera do 
rozłupywania dużych  
kłód. 70 cm.

580 76 14-01 

HUSQVARNA 
A2400
Mocna uniwersalna siekiera 
do różnego typu prac. 70 cm.

580 76 12-01 

HUSQVARNA 
S1600
Siekiera do rozłupywania 
kłód i kawałków drewna. 
60 cm.

580 76 13-01 

HUSQVARNA 
A1400
Uniwersalna siekiera, 
idealna do rozłupywania 
drewna o dużej zawartości 
żywicy. 60 cm

580 76 11-01 

POWER BOX
Poręczna profesjonalna skrzynka 
przeznaczona do przenoszenia pilarki, 
smarów i innych akcesoriów.

531 30 08-72 

TORBA LEŚNA
Nieprzemakalny, łatwy do 
czyszczenia materiał, przydatne 
kieszenie wewnętrzne i miękkie 
uchwyty na górze. Odpinany pasek 
na ramię i woreczki wewnątrz torby.

70 litrów, 593 25 83-01

TORBA NA KÓŁKACH 
Solidna torba na cichych, 
gumowych kółkach z wygodnym 
zapięciem na zamek w kształcie U. 
Usztywnione dno i boki sprawiają, 
że torba zachowuje kształt nawet 
kiedy jest pusta. W komplecie dwa 
woreczki wewnątrz torby.

90 litrów, 593 25 81-01

PLECAK
Wytrzymały plecak na każdą 
pogodę. Łatwy do oczyszczenia 
materiał nieprzepuszczający  
wody. Kominowe zabezpieczenie  
i przegrody na laptop, termos  
oraz butelkę wody.

30 litrów, 593 25 82-01

SIEKIERA DO PRAC LEŚNYCH
Do ścinania mniejszych drzew, okrzesywania, odcinania gałęzi i wycinania 
podszytu. Długi trzonek dodaje siły uderzeniom. Wysokiej jakości ręcznie 
kuta stal szwedzka. 65 cm.

576 92 62-01
Zapasowy trzonek, 576 92 62-02

SIEKIERA DO ROZŁUPYWANIA
Ta ciężka siekiera służy do rozłupywania większych kloców drewna  
na opał. Głowica ukształtowana jest tak, by przy minimalnym wysiłku 
rąbiącego łatwo wcinać się w drewno, rozłupując je na dwie części. Długi 
trzonek dodaje uderzeniu siły i jest dostosowany do chwytu oburącz. 
Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka. 75 cm. 

576 92 67-01

SIEKIERA 
KAMPINGOWA
Mniejsza siekiera idealna podczas 
wypoczynku na łonie natury, przydatna 
na przykład do rąbania drewna na 
ognisko. Niewielki rozmiar w sam raz 
do plecaka. Siekierę można także 
przymocować do paska za pomocą 
odpowiedniej osłony na ostrze. 
Wysokiej jakości ręcznie kuta stal 
szwedzka. 37,5 cm.

576 92 63-01
Zapasowy trzonek, 576 92 63-02

TOPOREK
Mały, lekki toporek, który można 
wykorzystać do odcinania gałęzi  
i rąbania niewielkich kawałków 
drewna na ognisko. Wysokiej 
jakości ręcznie kuta stal szwedzka. 
37,5 cm.

576 92 64-01

SIEKIERA Z MŁOTEM
Siekiera z młotem, najcięższa i 
najmocniejsza w ofercie, służy do 
rozłupywania kłód i dużych kloców 
drewna. Hartowana powierzchnia 
umożliwia wykorzystanie siekiery 
jako młota, lub w połączeniu  
z klinem do rozłupywania. Wysokiej 
jakości ręcznie kuta stal szwedzka. 
80 cm.

576 92 66-01
Zapasowy trzonek, 576 92 66-02

MAŁA SIEKIERA DO 
ROZŁUPYWANIA
Mała siekiera do rozłupywania 
służy do przygotowywania 
mniejszych kawałków drewna  
na opał. Głowica ukształtowana 
jest tak, by przy minimalnym 
wysiłku rąbiącego łatwo wcinać  
się w drewno, rozłupując je na 
dwie części. Mały rozmiar 
umożliwia pracę jedną ręką. 
Wysokiej jakości ręcznie  
kuta stal szwedzka. 50 cm.

576 92 68-01
Zapasowy trzonek, 
576 92 68-02

SIEKIERA 
CIESIELSKA
Siekiera ciesielska dostosowana 
jest do robót ciesielskich i innych 
związanych z obróbką drewna. 
Wycięcie w głowicy umożliwia 
trzymanie dłoni możliwie blisko 
ostrza, dla maksymalnej kontroli 
podczas pracy. Wysokiej jakości 
ręcznie kuta stal szwedzka.  
50 cm. 

576 92 65-01

Zapasowy trzonek, 576 92 68-02

TORBA NA PILARKĘ
Z butelek PET z recyklingu. Specjal-
ne kieszenie na pilniki do ostrzenia 
piły łańcuchowej. Zewnętrzna 
kieszeń zapinana na rzep. Pasuje 
do wszystkich naszych pilarek.

48 litrów, 597 41 83-01

SIEKIERY Z DREWNIANYM 
STYLISKIEM 
Seria wysokiej jakości kutych siekier z 
jesionowym styliskiem. Część trzonka 
pomalowano na pomarańczowo, dla 
zwiększenia widoczności.

Toporek, 36 cm, 0,6 kg. 597 62 77-01 
Siekiera uniwersalna, 70 cm, 1,25 kg.  
597 62 90-01
Siekiera do rozłupywania, 80 cm, 2,5 kg. 
597 62 94-01 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Wycinarki profesjonalne Husqvarna konstruowano z myślą o ułatwieniu 

wielogodzinnej pracy w trudnym terenie. Duża moc, profesjonalna jakość 

podzespołów oraz ergonomiczna konstrukcja – w tym słynne szelki  

Balance XT™ – sprawiają, że praca przebiega szybko i sprawnie,  

bez nadmiernego obciążania mięśni.

WYCINARKI PROFESONALNE

TRUDNE ZADANIE  
– NIC PROSTSZEGO! 

KONSTRUKCJA NA MIARĘ

MANEWROWANIE POD IDEALNYM KĄTEM
Kluczem do wydajności wycinarek profesjonalnych Husqvarna jest 
konstrukcja przekładni kątowej i uchwytu oraz długość wału. Przekładnia 
kątowa utrzymuje tarczę pod idealnym kątem, ułatwiając ścinanie drzewek 
w odpowiednim kierunku, a obniżony uchwyt i skrócony wał ułatwiają 
manewrowanie maszyną.

X-TORQ®

MOC, JAKIEJ POTRZEBUJESZ  
BEZ ZBĘDNYCH SPALIN 
Silniki X-Torq® zapewniają dużą skuteczność spalania, bez utraty wysokiej 
mocy i momentu obrotowego. Przy każdym suwie cylinder oczyszczany  
jest ze spalin przez strumień świeżego powietrza, tak by paliwo z mieszanki 
paliwowo-powietrznej nie miało z nimi kontaktu. Efekt? Znaczne ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń oraz spadek zużycia paliwa w porównaniu z 
podobnymi modelami bez X-Torq®.
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TRUDNE ZADANIE  
– NIC PROSTSZEGO! 

PRZYJAZNA KONSTRUKCJA

CIĘŻKA PRACA STAJE SIĘ LŻEJSZA
Aby praca stała się mniej uciążliwa, przeprowadziliśmy badania 
mające na celu rozwój wycinarek profesjonalnych. Zaowocowały  
one bardzo dobrze wyważoną konstrukcją, wygodnym uchwytem 
z dźwignią gazu sterowaną kciukiem, skutecznym tłumieniem 
drgań i najlepszymi w tej klasie szelkami Balance XT™, mini-
malizującymi obciążenie dla ciała. Pełna oferta naszych 
uprzęży na stronie 73. 
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  KOMFORT PRACY Z AKUMULATOREM

CICHY, WYDAJNY,  
WAŻY TYLKO 3 KG
Praca modelem Husqvarna 530iPX to czysta przyjemność.  
Maszynę cechują: niezwykle mały ciężar i doskonała ergonomia,  
a także imponująca wydajność. Nie naraża przy tym użytkownika  
na kontakt ze spalinami i nadmiernym hałasem – a po zwolnieniu 
dźwigni gazu natychmiast milknie całkowicie.

WYCINARKI PROFESONALNE

  BATTERY SERIES

ELASTYCZNOŚĆ I KOMFORT
Dla uzyskania najlepszej ergonomii, dołącz 530iPX do 
szelek baterii plecakowej. Masz do wyboru akumulator 
plecakowy lub zintegrowany.

  WYJĄTKOWA KONSTRUKCJA

SPRÓBUJ CZEGOŚ NOWEGO
Husqvarna 530iPX to wyjątkowa wycinarka profesjonalna, zapewniająca 
swobodę ruchów w niespotykanym dotąd zakresie. Ponieważ głowica tnąca 
obraca się o 90 stopni, możesz wygodnie ciąć w dowolnym kierunku. Narzędzie 
nadaje się dzięki temu idealnie do wycinania, trzebieży i podkrzesywania.
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DŹWIGNIA STEROWANA KCIUKIEM

PEŁNA MOC POD 
KCIUKIEM
Sterowanie dźwignią gazu za pomocą kciuka 
zapewnia precyzję i ogranicza obciążenie mięśni 
dłoni. Tak jest po prostu najwygodniej.

LOW VIB®

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ I CHROŃ 
PALCE PRZED DRGANIAMI
Dzięki skutecznemu tłumieniu drgań, nawet długotrwała praca może 
przebiegać komfortowo i wydajnie, nie prowadząc do choroby  
„białych palców”. Poprzez oddzielenie zbiornika i uchwytów od silnika  
i urządzenia tnącego za pomocą starannie dobranych elementów 
amortyzujących, ograniczyliśmy drgania uchwytów do niezwykle 
niskiego poziomu. Pomaga to oszczędzać dłonie i ramiona, dzięki 
czemu użytkownik zachowuje zdrowie. 

AUTOTUNE™

PEŁNA WYDAJNOŚĆ SILNIKA, 
NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW 
Z funkcją AutoTune™ masz prawo oczekiwać od swojej Husqvarny niezawod
nego rozruchu i maksymalnej wydajności. Funkcja ta działa automatycznie, 
nieustanie regulując proporcje mieszanki paliwowopowietrznej, kompensując 
takie czynniki jak wilgotność, wysokość nad poziomem morza, temperatura, 
jakość paliwa i oczywiście zabrudzenie filtra. Silnik działa idealnie – a Ty już  
nie musisz ręcznie dostrajać gaźnika. 

START MODE

ŁATWE URUCHAMIANIE, 
ŁATWA PRACA
Bez względu na temperaturę silnika, z naszą 
funkcją Start Mode bez trudu uruchomisz 
maszynę. Po uruchomieniu Start Mode, silnik 
optymalizowany jest do szybkiego rozruchu,  
a jednocześnie hamulec szybkich obrotów 
unieruchamia tarczę podczas procedury, 
zapewniając zwiększone bezpieczeństwo. 
Wystarczy wcisnąć przycisk Start Mode, 
pociągnąć za linkę i można brać się  
do pracy. Nic prostszego.

WBUDOWANA ŁĄCZNOŚĆ

UŁATWIA KONTROLOWANIE 
WSZYSTKICH MASZYN
Maszyny Husqvarna 545FX i 545FXT mają teraz wbudowany moduł 
łączności, umożliwiający korzystanie z usługi Husqvarna Fleet Services™. 
Nie wymagają dodatkowego czujnika. Bądź na bieżąco ze statystykami 
wykorzystania wycinarek, historią ich przeglądów i miejscem ostatniego 
użycia dzięki aplikacji Husqvarna Fleet Services™. Więcej na stronie 14.
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WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK NA STR. 140

 53,3 cm³

 2,8 kW

 9,1 kg

 45,7 cm³

 2,2 kW

 8,2 kg

 53,3 cm³

 2,8 kW

 8,9 kg

 45,7 cm³

 2,2 kW

 8,2 kg

 45,7 cm³

 2,2 kW

 8,4 kg

 3 /8"

 25–30 cm

 3,1 kg

HUSQVARNA

555FXT

HUSQVARNA

545FX AUTOTUNE™

HUSQVARNA

555FX

HUSQVARNA

545FX

HUSQVARNA

545FXT AUTOTUNE™

HUSQVARNA

530iPX

Wycinarka o bardzo dużej mocy, przeznaczona do 
pracy w trudnych warunkach w pełnym wymiarze 
godzin. Silnik o pojemności 53 cm³ zapewnia 
dodatkową moc i natychmiastowe przyspieszenie, 
niezbędne przy najcięższych zadaniach. Doskonały 
komfort dzięki szelkom Balance XT™. Podgrzewane 
uchwyty.

 ■ XTorq®

 ■ Low Vib®

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Smart Start®

 ■ Podgrzewane uchwyty

Mocna, prosta w obsłudze, bardzo wydajna 
wycinarka profesjonalna o pojemności 45 cm³, 
przeznaczona do pracy w pełnym wymiarze godzin. 
Doskonały komfort dzięki szelkom Balance XT™. 

 ■ XTorq®

 ■ Low Vib®

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Start Mode

 ■ AutoTune™

 ■ Wbudowana łączność

Wycinarka o bardzo dużej mocy, przeznaczona do 
pracy w trudnych warunkach w pełnym wymiarze 
godzin. Silnik o pojemności 53 cm³ zapewnia 
dodatkową moc i natychmiastowe przyspieszenie, 
niezbędne przy najcięższych zadaniach. Doskonały 
komfort dzięki szelkom Balance XT™. 

 ■ XTorq®

 ■ Low Vib®

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Smart Start®

Mocna, prosta w obsłudze, bardzo wydajna wycinarka 
profesjonalna o pojemności 45 cm³, przeznaczona 
do pracy w pełnym wymiarze godzin. Doskonały 
komfort dzięki szelkom Balance XT™. 

 ■ XTorq®

 ■ Low Vib®

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Smart Start®

Mocna, prosta w obsłudze, bardzo wydajna 
wycinarka profesjonalna o pojemności 45 cm³, 
przeznaczona do pracy w pełnym wymiarze godzin. 
Doskonały komfort dzięki szelkom Balance XT™. 
Podgrzewane uchwyty. 

 ■ XTorq®

 ■ Low Vib®

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Start Mode

 ■ AutoTune™

 ■ Wbudowana łączność

 ■ Podgrzewane uchwyty

 Pojemność skokowa, cm³  Moc wyjściowa, kW  Podziałka, cale   Zalecana długość prowadnicy min. – maks., cm  Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg

WYCINARKI PROFESONALNE

Wycinarka akumulatorowa, która może także 
posłużyć jako pilarka na wysięgniku (możliwość 
ustawienia głowicy tnącej pod kątem 90 stopni),  
ma moc odpowiadającą maszynie spalinowej  
o pojemności silnika 30 cm³. Jej mały ciężar, 
doskonała ergonomia i cicha praca sprawiają,  
że może być wygodnie używana w dowolnym 
miejscu i porze dnia. Więcej parametrów 
technicznych podano na stronie 39.

 ■ Silnik bezszczotkowy ETORQ

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjne klawisze 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Regulowana głowica tnąca

OFERTA WYCINAREK PROFESJONALNYCH
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555FXT 555FX
545FXT  
AUTOTUNE™

545FX  
AUTOTUNE™

545FX

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 53,3 53,3 45,7 45,7 45,7

Moc, kW 2,8 2,8 2,2 2,2 2,2

Pojemność zbiornika paliwa, litry 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9

Zużycie paliwa, g/KWh 480 480 450 450 450

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 103 103 99 99 99

Gwarantowana moc akustyczna, LWA dB(A) ** 117 117 116 116 114

Równoważny poziom drgań (a hv, eq ) uchwyt lewy/prawy, m /s² *** 2,1 /2,3 2,1 /2,3 3,5 /3,2 2,9 /3,3 2,0/3,2

Prędkość przy maks. mocy, obr./min 9000 9000 9000 9000 9000

Wolne obroty, prędkość na min 2800 2800 2700 2700 2700

Przełożenie 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,29

Kąt przekładni kątowej 24 24 24 24 24

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 9,1 8,9 8,4 8,2 8,2

FUNKCJE

Silnik X-Torq®  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej  •  •  •  •  •

Pompka paliwa  •  •  •  •  •

Regulacja uchwytu bez użycia narzędzi  •  •  •  •  •

Przekładnia kątowa do prac leśnych  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  • — —  •

Smart Mode — —  •  • —

AutoTune™ — —  •  •  •

Wbudowana łączność — —  •  • —

Podgrzewanie uchwytów  • —  • — —

SZELKI W KOMPLECIE

Balance XT™  •  •  •  •  •

URZĄDZENIA TNĄCE W KOMPLECIE

Tarcza producenta Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 Scarlett 225-24 Scarlett 200-22T

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A).  
**Emisja hałasu do otoczenia, mierzona jako moc akustyczna (LWA), zgłaszana jest jako wartość gwarantowana zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, z uwzględnieniem rozrzutu statystycznego. Pomiar zgodny z normą ISO 22868.  
***Równoważne poziomy drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzone zgodnie z EN ISO 22867, m /s². Typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu ± 2 m /s².

OFERTA WYCINAREK PROFESJONALNYCH
WYCINARKI PROFESONALNE

MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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NOWY 
STANDARD 
EKOLOGICZNEGO 
ZASILANIA
Oferta wykaszarek i podkaszarek Husqvarna powstała z myślą 

o najbardziej wymagających pracach. Maszyny te są nie tylko 

niezawodne, mocne i wydajne, ale także dobrze wyważone, 

lekkie i łatwe w obsłudze. Dlatego wykonasz nimi więcej pracy 

w krótszym czasie. Nasza linia wykaszarek akumulatorowych 

535 to wyższy poziom wydajności i ekologicznej mocy, prze-

kreślający wszystko, co nasi użytkownicy sądzili dotąd  

o zasilanych akumulatorem maszynach do prac 

pielęgnacyjnych. 
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  MOC ODPOWIADAJĄCA 35 cm³

WYKASZARKI AKUMULATOROWE  
– NOWY GRACZ NA RYNKU
Husqvarna 535iRXT, 535iRX i 535iFR to najpotężniejsze 
wykaszarki akumulatorowe w naszej ofercie. Silnik E-TORQ o  
mocy odpowiadającej silnikom spalinowym o poj. 35 cm³ i  
średnica cięcia 45 cm oznaczają niezawodność i wydajność, 
jakich potrzebujesz, aby wykonać pracę na czas.

  MOCNA KONSTRUKCJA

MOTYWUJĄCE I INSPIRUJĄCE 
POCZUCIE WYSOKIEJ JAKOŚCI
Wykaszarki akumulatorowe z naszej linii 535 mają 
profesjonalną konstrukcję i wygląd. Wiele najważniejszych 
podzespołów, takich jak przekładnia kątowa, pochodzi z 
naszej wypróbowanej linii maszyn spalinowych. Sztywny 
słupek uchwytu i zawieszenie silnika wykonano ze stopu 
magnezu
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  BEZPRZEWODOWE

WYBIERZ AKUMULATOR 
WBUDOWANY LUB PLECAKOWY
Dzięki wykaszarkom akumulatorowym Husqvarna masz możliwość  
wyboru rozwiązania dostosowanego do swoich preferencji i potrzeb.  
Szelki Balance XB mają futerał na zapasowy akumulator.

  GŁOWICA DWUKIERUNKOWA

ZMIENIAJ KIERUNEK, KIEDY CHCESZ
Unikalna, działająca w dwóch kierunkach głowica żyłkowa Husqvarna  
w 520iRX i 520iLX umożliwia zmianę kierunku obrotów dla uniknięcia 
rozsypywania trawy na chodnikach czy rabatach kwiatowych. Funkcja 
przydaje się również podczas pracy w pobliżu zaparkowanych 
samochodów i innych obiektów, które chcemy chronić przed 
wyrzucanymi kamykami i pyłem.

  ERGOFEED™

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU,  
SIŁ i ŻYŁKI
Funkcja ErgoFeed™ w Husqvarna 535iRXT umożliwia 
wysuwanie żyłki za pomocą przycisku na prawym uchwycie. 
Nie ma już potrzeby uderzania głowicą żyłkową o podłożę, 
co ogranicza ryzyko przypadkowego wysunięcia żyłki. 
Dlatego teraz zakup i uzupełnianie żyłki wymagają mniej 
czasu i pieniędzy. Głowica żyłkowa ErgoFeed™ skonstruowana 
została przy użyciu minimalnej liczby części ruchomych, 
dzięki czemu jest trwała i wytrzymała.

  BATTERY SERIES

CICHY I KOMFORTOWY DZIEŃ PRACY
Ciche silniki elektryczne ETORQ, mały ciężar i brak spalin sprawiają, że 
nasze profesjonalne wykaszarki i podkaszarki akumulatorowe czynią dzień 
pracy znacznie bardziej komfortowym i mniej obciążającym – nie tylko dla 
użytkownika, ale dla całego otoczenia. Znakomity układ tłumienia drgań  
w Husqvarna 535i RXT/RX zapewnia dodatkowy komfort.
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  WBUDOWANA ŁĄCZNOŚĆ

UŁATWIA KONTROLOWANIE 
WSZYSTKICH MASZYN
Maszyny Husqvarna 535iRXT i 535iFR mają teraz wbudowany moduł 
łączności, umożliwiający korzystanie z usługi Husqvarna Fleet Services™. 
Nie wymagają dodatkowego czujnika. Bądź na bieżąco ze statystykami 
wykorzystania wykaszarek, historią ich przeglądów i miejscem ostatniego 
użycia dzięki aplikacji Husqvarna Fleet Services™. Więcej na stronie 14.

  SILNIKI E-TORQ

NIEZAWODNY NAPĘD ELEKTRYCZNY
Wyjątkowa koncepcja silnika Husqvarna ETORQ wyznacza nowy poziom wydajności maszyn 
akumulatorowych. Silniki ETORQ są konstruowane i wytwarzane przez Husqvarna z myślą  
o idealnym dostosowaniu do danego typu pracy. Bezszczotkowa konstrukcja ogranicza liczbę 
części ruchomych, a silniki tworzone są z myślą o intensywnym i długotrwałym profesjonalnym 
użytkowaniu. Są przy tym bezobsługowe przez cały okres trwałości użytkowej maszyny.

  FUNKCJONALNOŚĆ

INTUICYJNE KLAWISZE DLA 
LEPSZEJ KONTROLI
Przeprojektowaliśmy interfejs użytkownika w naszych produktach 
akumulatorowych, zmieniając przyciski na większe i bardziej czułe oraz 
dodając wskaźnik stanu baterii, dzięki któremu możesz sprawdzać 
stan naładowania.



60

ŚREDNICA CIĘCIA

WIĘCEJ CIĘCIA – MNIEJ CHODZENIA
Naszymi wykaszarkami użytkownik skosi znacznie większy obszar niż 
większością innych maszyn. Osiągnęliśmy to, optymalizując przekładnię do 
pracy z silnikiem dużej mocy i uzyskując imponujące przełożenie. Maszyna 
może teraz pracować żyłką znacznie większej długości, dzięki czemu przy 
każdym obrocie wykaszamy większy obszar, co przekłada się na większą 
wydajność pracy, pozwalając szybciej ją skończyć.

Z MYŚLĄ O SKUTECZNOŚCI

IDEALNE USTAWIENIE  
WZGLĘDEM PODŁOŻĄ
Nasze przekładnie kątowe są precyzyjnie ustawiane, aby 
ułatwiać wykaszanie trawy i poprawiać efekty pracy. Dokładne 
wyliczenia oraz badania empiryczne dowiodły, że kąt 30–35 
stopni zapobiega uderzaniu noża o podłoże, umożliwiając mu 
poruszanie się ponad trawą i koszenie z maksymalną wydajnością. 
Kąt ustawienia uchwytu oraz wału jest optymalny i umożliwia 
centralne umieszczenie urządzenia tnącego przed operatorem, 
co daje mu maksymalną kontrolę nad maszyną.

WYKASZARKI I PODKASZARKI

WBUDOWANA ŁĄCZNOŚĆ

UŁATWIA KONTROLOWANIE 
WSZYSTKICH MASZYN 
Husqvarna 545RXT ma teraz wbudowany moduł łączności, 
umożliwiający korzystanie z usługi Husqvarna Fleet Services™.  
Nie wymaga dodatkowego czujnika. Bądź na bieżąco ze statystykami 
wykorzystania wykaszarek, historią ich przeglądów i miejscem 
ostatniego użycia dzięki aplikacji Husqvarna Fleet Services™.  
Więcej na stronie 14.

SZELKI

NA MIARĘ CIEBIE
Dzięki szelkom poruszasz się bardziej ergonomicznie i pracujesz 
bezpieczniej, bez nadmiernego obciążania ciała. Dlatego poświęcamy 
tak wiele czasu na badania i opracowywanie szelek, które pozwalają 
użytkownikowi w pełni wykorzystać możliwości maszyny. Prawidłowo 
użytkowana maszyna jest łatwiejsza w obsłudze, co prowadzi do lepszych 
efektów pracy. Nasze ergonomiczne szelki skutecznie rozkładają ciężar 
maszyny, zapewniając jej optymalne wyważenie. Dzięki temu wydaje się 
lżejsza, łatwiej się nią manewruje, a obsługa wymaga mniejszego wysiłku. 
Sprawdź nasze produkty na stronie 73.
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WYWAŻENIE

Z MYŚLĄ O OBSŁUDZE BEZ WYSIŁKU
To, czy maszyna jest poręczna, w dużej mierze uzależnione jest 
od jej prawidłowego wyważenia. Dołożyliśmy starań, aby je uzyskać, 
podnosząc tym samym łatwość manewrowania i sprawiając, że praca 
wykaszarkami stała się mniej uciążliwa. Profilowany uchwyt, wygodna 
rękojeść i regulowany zaczep szelek zapewniają prawidłową pozycję 
użytkownika podczas pracy i dobry chwyt, podczas gdy odpowiednia 
długość wału sprzyja dużej wydajności. 

LOW VIB®

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ I CHROŃ 
PALCE PRZED DRGANIAMI
Dzięki skutecznemu tłumieniu drgań, nawet długotrwała praca 
może przebiegać komfortowo i wydajnie, nie prowadząc do choroby 
„białych palców”. Poprzez oddzielenie zbiornika i uchwytów od silnika 
i urządzenia tnącego za pomocą starannie dobranych elementów 
amortyzujących, ograniczyliśmy drgania uchwytów do niezwykle 
niskiego poziomu. Pomaga to oszczędzać dłonie i ramiona, dzięki 
czemu użytkownik zachowuje zdrowie. 

AUTOTUNE™

PEŁNA MOC, NIEZALEŻNIE  
OD WARUNKÓW 
Dzięki AutoTune™ rozruch jest niezawodny, a maksymalne osiągi pilarki Husqvarna 
gwarantowane. Jest to automatyczna funkcja nieustannie dostosowująca proporcje 
mieszanki paliwa i powietrza, kompensująca takie czynniki jak wilgotność, 
wysokość n.p.m., temperatura, jakość paliwa, a przede wszystkim zabrudzenie filtra 
powietrza. Silnik działa znakomicie – a gaźnik nie wymaga już ręcznej regulacji. 

X-TORQ®

MOC, JAKIEJ POTRZEBUJESZ  
BEZ ZBĘDNYCH SPALIN 
Silniki XTorq® zapewniają dużą skuteczność spalania, bez utraty 
wysokiej mocy i momentu obrotowego. Przy każdym suwie cylinder 
oczyszczany jest ze spalin przez strumień świeżego powietrza,  
tak by paliwo z mieszanki paliwowopowietrznej nie miało z nimi 
kontaktu. Efekt? Znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń  
oraz spadek zużycia paliwa w porównaniu z podobnymi  
modelami bez XTorq®.

WYKASZARKI I PODKASZARKI
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Nasze wykaszarki wielozadaniowe to inwestycja 
udana pod wieloma względami. Przede wszystkim 
wybierając się do pracy, użytkownik nie musi 
zabierać przyczepy pełnej sprzętu. Wystarczy 
uzupełnić paliwo i uruchomić jedną maszynę. 
Szybka i prosta wymiana przystawek roboczych 
umożliwia wykonanie różnych zadań w miejscu 
pracy. Wreszcie, konserwacja i serwis są tańsze  
i zajmują mniej czasu, a to tylko  niektóre z zalet 
użytkowania wykaszarki wielozadaniowej.

JEDNA MASZYNA 
DO WSZYSTKIEGO

WYBÓR PRZYSTAWEK

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBA  
DO CIĘCIA I WYKASZANIA
Przemyślana konstrukcja z szybkozłączem ułatwia zmianę przystawek 
roboczych, bez straty cennego czasu w miejscu pracy. Każda z przystawek 
ma trwałą konstrukcję i, co najważniejsze, wystarczająco dużą moc, by kosić 
gęstą trawę, wycinać krzewy czy zgarniać wielkie sterty liści czy śmieci. 

WYKASZARKI I PODKASZARKI



63

WYDAJNOŚĆ

TAK SAMO NIEZAWODNA,  
ALE BARDZIEJ UNIWERSALNA 
Tam, gdzie chodzi o moc, trwałość i wydajność, nie uznajemy kompromisów. 
Dlatego nasze maszyny wielofunkcyjne są tak skonstruowane, by ich 
wydajność nie różniła się od wydajności naszych maszyn konwencjonalnych. 
Użytkownik zyskuje niezawodnego pomocnika, który poradzi sobie łatwo z 
każda pracą, od cięcia pilarką na wysięgniku po skuteczne spulchnianie gleby. 

WYKASZARKI I PODKASZARKI
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 Pojemność skokowa, cm³  Moc wyjściowa, kW  Szerokość robocza, cm  Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg  
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 70–72.

HUSQVARNA

535iRXT

 45 cm

 4,9 kg

HUSQVARNA

553RBX
HUSQVARNA

543RBX
HUSQVARNA

555RXT

 50,6 cm³

 2,3 kW

 49 cm

 12,1 kg

 40,1 cm³

 1,5 kW

 49 cm

 11,9 kg

 53,3 cm³

 2,8 kW

 54 cm

 9,2 kg

Potężna wykaszarka plecakowa o pojemności  
50 cm³, przeznaczona do najbardziej intensywnej, 
całodziennej pracy w trudnym terenie. Wyjątkowe 
szelki skutecznie redukują obciążenie mięśni, 
zapewniając łatwość i komfort poruszania się. 

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wygodne szelki 

 ■ Ogranicznik J

Solidna i ekonomiczna wykaszarka z silnikiem o 
dużej mocy, o poj. 53 cm³, do codziennej pracy. 
Ergonomiczna konstrukcja i szelki Balance XT™ 
zapewniają operatorowi najwyższy komfort, czy to 
podczas prac rolnych, ogrodniczych czy też przy 
pielęgnacji zieleni miejskiej.

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

WYKASZARKI I PODKASZARKI

Wydajna wykaszarka plecakowa o pojemności 
50 cm³, do wymagającej całodziennej pracy  
w trudnym terenie. Wyjątkowe szelki skutecznie 
redukują obciążenie mięśni, zapewniając łatwość  
i komfort poruszania się.

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wygodne szelki 

 ■ Ogranicznik J

OFERTA WYKASZAREK I PODKASZAREK

HUSQVARNA

535RXT
HUSQVARNA

535RX

 34,6 cm³

 1,6 kW

 47 cm

 6,7 kg

 34,6 cm³

 1.6 kW

 47 cm

 6,1 kg

Wytrzymała i prosta w obsłudze wykaszarka o 
pojemności silnika 35 cm³ do częstego wykaszania 
gęstej trawy i chwastów. Najkorzystniejszy w tej 
klasie stosunek mocy do ciężaru przekłada się na 
maksymalną wydajność przy minimum wysiłku 
użytkownika, do czego przyczynia się także system 
tłumienia drgań. 

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Low Vib®

Wytrzymała i prosta w obsłudze wykaszarka o 
pojemności silnika 35 cm³ do częstego wykaszania 
gęstej trawy i chwastów. Najkorzystniejszy w tej 
klasie stosunek mocy do ciężaru przekłada się  
na maksymalną wydajność przy minimum wysiłku 
użytkownika.

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Low Vib®

Solidna, wysokowydajna wykaszarka akumulatorowa 
o mocy odpowiadającej mocy wykaszarki spalinowej 
z silnikiem o poj. 35 cm³. Lekka i wyważona, do 
pracy w pełnym wymiarze godzin. Najwyższy komfort 
dzięki szelkom Balance XB™ i głowicy żyłkowej 
ErgoFeed™. W komplecie głowica żyłkowa i nóż do 
trawy.

 ■ Bezszczotkowy silnik ETORQ

 ■ Trzy prędkości

 ■ Intuicyjne klawisze i wskaźnik stanu akumulatora

 ■ Głowica żyłkowa ErgoFeed™

 ■ Amortyzacja 

 ■ Wbudowana łączność

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

NOWOŚĆ
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HUSQVARNA

545RX

Wydajna wykaszarka o pojemności silnika  
45 cm³, której ergonomiczne cechy umożliwiają 
użytkownikowi komfortową pracę w pełnym 
wymiarze godzin. Znakomita do ciężkich prac  
w rolnictwie, ogrodnictwie i na terenach miejskich. 

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

HUSQVARNA

535iRX
HUSQVARNA

535iFR

 45 cm

 4,9 kg

 45 cm

 4,5 kg

WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK NA STR. 140

 45,7 cm³

 2,1 kW

 48 cm

 8,9 kg

HUSQVARNA

545RXT

 45,7 cm³

 2,2 kW

 48 cm

 8,7 kg

Wydajna wykaszarka o pojemności silnika  
45 cm³, której ergonomiczne cechy umożliwiają 
użytkownikowi komfortową pracę w pełnym 
wymiarze godzin. Znakomita do ciężkich prac  
w rolnictwie, ogrodnictwie i na terenach miejskich.  
W komplecie słynne szelki Balance XT™. 

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

 ■ Wbudowana łączność

 ■ AutoTune™

WYKASZARKI I PODKASZARKI

OFERTA WYKASZAREK I PODKASZAREK

Solidna, wysokowydajna wykaszarka akumulatorowa 
o mocy odpowiadającej mocy wykaszarki spalinowej 
z silnikiem o poj. 35 cm³. Lekka i wyważona, do 
pracy w pełnym wymiarze godzin. W komplecie 
głowica żyłkowa i nóż do trawy.

 ■ Bezszczotkowy silnik ETORQ

 ■ Trzy prędkości

 ■ Intuicyjne klawisze i wskaźnik stanu akumulatora

 ■ Amortyzacja 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

Solidna i wszechstronna wysokowydajna wykaszarka 
akumulatorowa o mocy odpowiadającej mocy 
wykaszarki spalinowej z silnikiem o poj. 35 cm³. Lekka 
i wyważona, do częstego użycia przy wykaszaniu 
trawy, zarośli i lżejszych pracach leśnych. W komplecie 
głowica żyłkowa, nóż do trawy i tarcza tnąca.

 ■ Bezszczotkowy silnik ETORQ

 ■ Trzy prędkości

 ■ Intuicyjne klawisze i wskaźnik stanu akumulatora

 ■ Wbudowana łączność

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK NA STR. 140

 Pojemność skokowa, cm³  Moc wyjściowa, kW  Szerokość robocza, cm  Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg  
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 70–72.

WYKASZARKI I PODKASZARKI

HUSQVARNA

520iRX
HUSQVARNA

520iLX

 40 cm

 3,8 kg

 40 cm

 3,0 kg

Lekka i bardzo wydajna akumulatorowa wykaszarka 
z uchwytem typu „bycze rogi”. To doskonałe 
rozwiązanie dla ogrodników, firm zajmujących się 
pielęgnacją zieleni i firm usługowych. Cechuje ją 
najwyższej jakości ergonomia i wyważenie, głowica 
żyłkowa obracająca się w dwóch kierunkach oraz 
trwały silnik bezszczotkowy. 

 ■ Silnik bezszczotkowy ETORQ

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjna klawiatura 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Dwustronne obroty 

Lekka i bardzo wydajna akumulatorowa wykaszarka 
z uchwytem pętlowym. To doskonałe rozwiązanie 
dla ogrodników, firm zajmujących się pielęgnacją 
zieleni i firm usługowych. Cechuje ją najwyższej 
jakości ergonomia i wyważenie, głowica żyłkowa 
obracająca się w dwóch kierunkach oraz trwały  
silnik bezszczotkowy.

 ■ Silnik bezszczotkowy ETORQ

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjna klawiatura 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Dwustronne obroty 

HUSQVARNA

525RXT
HUSQVARNA

525RX

HUSQVARNA

524R

 25,4 cm³

 1,0 kW

 45 cm

 5,2 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 45 cm

 4,9 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 45 cm

 4,6 kg

 25 cm³

 0,7 kW

 45 cm

 5,5 kg

Lekka i ergonomiczna, a przy tym wydajna 
wykaszarka o pojemności 25 cm³, do częstego 
wykaszania i ogólnej pielęgnacji terenów zieleni 
wokół budynków publicznych, domów, gospodarstw  
i w parkach. Bardzo niski poziom drgań.

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Low Vib®

Lekka i ergonomiczna, a przy tym wydajna 
wykaszarka o pojemności 25 cm³, do częstego 
wykaszania i ogólnej pielęgnacji terenów zieleni 
wokół budynków publicznych, domów, gospodarstw  
i w parkach. 

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

Wydajna wykaszarka z czterosuwowym silnikiem 
25 cm³, przeznaczona do wielogodzinnej, 
intensywnej pracy. Sprawdza się doskonale w parku, 
na polu golfowym, w ogrodzie itp. Ergonomiczne i 
wygodne podwójne szelki oraz profilowany uchwyt 
umożliwiający szybką regulację, zapewniają 
wygodną pozycję pracy. 

 ■ Smart Start®

 ■ Silnik na benzynę bez oleju

Lekka i ergonomiczna, ale wydajna wykaszarka o 
pojemności 25 cm³ do częstego koszenia trawy i 
prac porządkowych wokół budynków, w parkach i 
gospodarstwach rolnych.

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej 

 ■ Low Vib®

HUSQVARNA

525LX
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150 MM

  AKUMULATORY I ŁADOWARKI

ZACHOWAJ ENERGIĘ, 
JEJ ŹRÓDŁO SAM WYBIERZESZ
Oferujemy szeroki wybór akumulatorów, od poręcznych modeli 
zintegrowanych z maszyną po wydajne akumulatory plecakowe, 
zapewniające moc na cały dzień pracy. Więcej na ten temat,  
w tym czasy pracy i ładowania, na stronie 140.

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKU

PRACUJ WYGODNIE
Chcemy ułatwić Ci pracę i pomóc pracować wydajniej. Dlatego też uchwyt umieściliśmy pod kątem  
7 stopni, co pozwala zawsze mieć urządzenie tnące bezpośrednio przed sobą przy minimalnym 
wysiłku. To rozwiązanie oznacza również, że możesz wykonywać obszerne ruchy po obu stronach 
ciała. Na wielu naszych maszynach uchwyt znajduje się na słupku o wysokości 15 cm. W rezultacie 
możesz pracować w pozycji wyprostowanej i wygodnej, mając więcej przestrzeni na nogi,  
co jest szczególnie korzystne podczas pracy na zboczach.

WYKASZARKI I PODKASZARKI
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PRZEDŁUŻENIE WAŁU
Umożliwia wydłużenie wału o dodatkowe 80 cm. 
Średnica wału 24 mm.

EX 780, do modeli 535FBX, 535LK, 525LK oraz 524LK.  
967 29 71-01

 Pojemność skokowa, cm³  Moc wyjściowa, kW  Szerokość robocza, cm  Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg  
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 70–72.

OFERTA MASZYN COMBI
HUSQVARNA

543RBK

HUSQVARNA

525LK

HUSQVARNA

336RK

HUSQVARNA

524LK

HUSQVARNA

535LK

 40,1 cm³

 1,47 kW

 47 cm

 10,6 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 47 cm

 4,5 kg

 34,6 cm³

 1,4 kW

 47 cm

 7,4 kg

 25 cm³

 0,7 kW

 47 cm

 5,4 kg

 34,6 cm³

 1,5 kW

 45 cm

 5,8 kg

Plecakowa wykaszarka o dużej mocy, z silnikiem o 
pojemności 40 cm³. Wygodne, wyściełane szelki i 
niski poziom drgań znacznie ułatwiają pracę na 
pochyłym terenie. Dwuczęściowy wał i zwarta 
konstrukcja usprawniają transport.

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Osprzęt mocowany zatrzaskowo

Lekka maszyna Combi z silnikiem 25 cm³, z 
uchwytem pętlowym i funkcjami, dzięki którym 
praca jest łatwiejsza i wygodniejsza. Wał o średnicy 
24 mm może pracować z różnymi przystawkami,  
co decyduje o wszechstronności tej maszyny. 

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Smart Start®

 ■ Osprzęt mocowany zatrzaskowo

Maszyna Combi o dużej mocy, z silnikiem 35 cm³  
i z uchwytem typu „bycze rogi”. Dzięki osprzętowi 
mocowanemu zatrzaskowo na wale, można łatwo 
zmieniać funkcje maszyny, aby pracowała jako 
podkaszarka, wykaszarka lub wycinarka 
profesjonalna. 

 ■ XTorq®

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Osprzęt mocowany zatrzaskowo

Wydajna maszyna Combi z uchwytem pętlowym  
i prostym w rozruchu silnikiem czterosuwowym o 
pojemności 25 cm³. Wał o średnicy 24 mm może 
pracować z różnymi przystawkami, co decyduje  
o wszechstronności tej maszyny. 

 ■ Smart Start®

 ■ Silnik na benzynę bez oleju

 ■ Osprzęt mocowany zatrzaskowo

WYKASZARKI I PODKASZARKI

Lekka maszyna Combi z silnikiem 35 cm³, z uchwy
tem pętlowym i funkcjami, dzięki którym praca jest 
łatwiejsza i wygodniejsza. Wał o średnicy 24 mm 
może pracować z różnymi przystawkami, co decy
duje o wszechstronności tej maszyny.

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Osprzęt mocowany zatrzaskowo
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Usuwa mech, aby trawnik lepiej rósł. Szerokość 60 cm. 
Średnica wału 24 mm. 

DT 600, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK. 967 29 69-01

GŁOWICE ŻYŁKOWE

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

SZCZOTKA SZCZECINOWA

GLEBOGRYZARKA

NOŻE DO WYKASZANIA

PILARKA NA WYSIĘGNIKU

SZCZOTKA GUMOWA

DMUCHAWA

TARCZA

KRAWĘDZIARKA

WERTYKULATOR

Przystawka do wykaszania z osłoną typu Combi 
oraz głowicą żyłkową T35 TapnGo. Średnica wału 
28 lub 24 mm.

GTA 850 / 28, pasuje do 543RBK oraz 336RK.  
Średnica wału 28 mm. 967 11 31-01
TA 850 / 24, pasuje do 525LK oraz 524LK.  
Średnica wału 24 mm. 537 35 35-01
TA1100/ 24, pasuje do 535FBX 
Średnica wału 24 mm. 967 30 08-01

Przystawka nożyce do żywopłotu. Listwa tnąca 55 cm.  
Średnica wału 24 mm.

HA 110, długość wału 11 cm. Do modelu 535LK, 525LK  
oraz 524LK. 537 19 66-05
HA 850, długość wału 85 cm. Do modelu 535FBX, 525LK  
oraz 524LK. 537 19 66-06

Mocna szczotka do zmiatania pyłu z chodników i 
podjazdów, oczyszcza nawet głębsze rowki. Osłona w 
komplecie. Szerokość 60 cm. Średnica wału 24 mm.

BR 600, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK. 967 29 67-01

Idealna do delikatnych rabat kwiatowych i obszarów 
wokół drzew. Średnica wału 24 mm.

CA 230, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK. 967 29 42-01

Przystawka do wykaszania z osłoną typu Combi i 
nożem do trawy. Średnica wału 28 lub 24 mm.

BCA 850 / 28 z nożem do trawy Multi 300-3. Do modeli 543RBK 
oraz 336RK. 967 02 67-01
BCA 850 / 24 z nożem do trawy Multi 255-4, ogranicznikiem J  
i szelkami. Do modeli 525LK oraz 524LK.  
967 18 59-01

Bardzo wydajna gumowa szczotka do zmiatania 
piasku i żwiru z chodników, podjazdów i trawników. 
Osłona w komplecie. Szerokość 60 cm. Średnica 
wału 24 mm.

SR 600-2, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK. 967 29 44-01

Potężna dmuchawa, oczyszczająca chodniki  
i podjazdy z liści, śmieci oraz ścinków trawy.  
Średnica wału 24 mm. 

BA 101, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK. 967 28 64-01

W komplecie osłona tarczy i tarcza Scarlett 
200 mm. Średnica wału 28 mm.

CSA 850 / 28, do modelu 336RK. 967 02 69-01

WYKASZARKI I PODKASZARKI

Większy zasięg tam, gdzie jest potrzebny.  
Przecina gałęzie o średnicy do około 15 cm.  
Długość 73–110 cm. Średnica wału 24 mm. 

PA 1100, 110 cm, do modeli 535FBX, 525LK oraz 524LK.  
537 18 33-23
PAX1100, 110 cm, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK.  
967 68 83-01
PAX 730, 73 cm, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK.  
967 68 82-01

Zapewnia trawnikom, ścieżkom i rabatom bardziej 
estetyczny wygląd. Średnica wału 24 mm.

ESA 850, prosty wał, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK.  
967 90 85-01
ECA 850, profilowany wał, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK. 
967 90 86-01

TARCZA DO CHWASTÓW

Przystawka do cięcia chwastów i wykaszania krawędzi 
trawnika wzdłuż chodników i ścieżek. Ogranicza 
ryzyko wyrzucania kamieni itp. Średnica wału  
24 mm.

RA 850, do modeli 525LK oraz 524LK. 967 90 85-01
RA-V, do modeli 525RXT, 525RX oraz 525LX. 967 90 86-01

NOWOŚĆ
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555RXT 553RBX 543RBX 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RXT 525RX 525LX 524R 543RBK 336RK 535LK 525LK 524LK

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 53,3 50,6 40,1 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4 25,4 25,4 25 40,1 34,6 34,6 25,4 25

Moc, kW 2,8 2,3 1,5 2,2 2,1 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0 0,7 1,5 1,4 1,5 1,0 0,7

Pojemność zbiornika paliwa, litry 1,1 0,8 0,75 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,6 0,6 0,5 0,5

Zużycie paliwa, g/KWh 480 476 424 450 450 475 475 600 600 630 510 424 435 475 600 510

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 101 97 99 102 101 96 95 94 93 94 93 99 98 99 94 97

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A) ** 121 118 114 117 117 114 114 106 106 106 106 114 113 114 106 107

Równoważny poziom drgań (a hv, eq ) uchwyt lewy/prawy, 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 1,9 /2,1 2,9 /3,1 — 3,5 / 5,0 — — —

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** — 2,7/3,8 4,8/4,6 — — — — — — — — 4,8/4,6 — 4,5 /3,9 3,0/3,3 8,5 / 6,5

Prędkość przy maks. mocy, obr./min 9000 9500 9000 9000 9000 8400 8400 8500 8500 9500 7000 8500 8400 8400 8500 7000

Wolne obroty, prędkość na min 2800 2800 3000 2700 2700 2900 2800 3000 3000 3000 3100 3000 2900 2900 3000 3100

Przełożenie 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1 1:1,46 1:1,4 1:1,4 1:1,5 1:1,46 1:1,46

Kąt przekładni kątowej 35 30 30 35 35 35 35 30 30 30 30 35 35 30 30 30

Szerokość robocza, cm 54 49 49 49 48 47 47 45 45 47 45 47 47 45 47 47

Średnica wału, mm 35 28 28 32 32 28 28 24 24 N /A 24 28,05 28 24 24 24

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 9,2 12,1 11,9 8,6 8,9 6,7 6,1 5,2 4,9 4,5 5,5 10,6 7,4 5,8 4,5 5,4

FUNKCJE

Pompka paliwa  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Przekładnia kątowa do wykaszania trawy  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Przezroczysty zbiornik paliwa  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Półautomatyczna głowica TapnGo  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Silnik XTorq®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •  •  • —

Demontowalny rozrusznik  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  • —  •  • —

Osłona Combi —  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •  •  • — —

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej  • — —  •  •  •  •  •  •  • — —  •  •  • —

Smart Start®  • — —  •  • — —  •  •  •  • — —  •  •  •

Smart Mode — — —  • — — — — — — — — — — — —

Regulacja uchwytu bez użycia narzędzi  • — —  •  •  •  •  •  • —  • —  • — — —

Wspornik uchwytu 7°  • — —  •  •  •  •  •  • —  • —  • — — —

Wysoki wspornik uchwytu  • — —  •  •  •  •  •  • — — — — — — —

Regulacja zaczepu szelek bez użycia narzędzi  • — —  •  •  •  •  • — —  • — — — — —

Low Vib®  • — —  •  •  •  •  • — — — — — — — —

Wbudowana łączność — — —  •  • — — — — — — — — — — —

Silnik na benzynę bez oleju — — — — — — — — — —  • — — — —  •

AutoTune™ — — —  • — — — — — — — — — — — —

SZELKI W KOMPLECIE

Balance XT™  • — —  • — — — — — — — — — — — —

Balance X™ — — — —  •  • — — — — — — — — — —

Balance 55 — — — — — — —  • — — — — — — — —

Balance 35 — — — — — —  • —  • —  • —  • — — —

URZĄDZENIA TNĄCE W KOMPLECIE

Głowice żyłkowe producenta T55X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T45X M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10

Noże do trawy producenta Multi 350-3 Multi 275-4 Multi 275-4 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 — Grass 255-4 — — — — —

Tarcza do drzewek — — — — — — — — — — — — — — — —

DOSTĘPNE AKCESORIA

Głowica żyłkowa GTA 850 / 28 — — — — — — — — — — —  •  • — — —

Głowica żyłkowa TA 850 / 24 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Wykaszarka BCA 850/28 — — — — — — — — — — —  •  • — — —

Wykaszarka BCA 850/24 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Tarcza tnąca CSA 850 / 28 — — — — — — — — — — — —  • — — —

Dmuchawa BA 101 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Szczotka szczecinowa BR 600 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Skaryfikator DT 600 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Krawędziarka EA 850 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Nożyce do żywopłotu, długi wał HA 850 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Nożyce do żywopłotu, krótki wał HA 110 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Pilarka na wysięgniku PA 1100 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Szczotka SR 600-2 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Glebogryzarka CA 230 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Tarcza do chwastów RA 850 — — — — — — — — — — — — — —  •  •

Tarcza do chwastów RAV — — — — — — —  •  •  • — — — — — —

Przedłużenie wału EX 780 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia  akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A).  
**Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Podany poziom mocy akustycznej maszyny zmierzono z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany  
poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A).  ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 118061 oraz  
ISO 22867, m /s². Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

WYKASZARKI I PODKASZARKI
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MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

555RXT 553RBX 543RBX 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RXT 525RX 525LX 524R 543RBK 336RK 535LK 525LK 524LK

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 53,3 50,6 40,1 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4 25,4 25,4 25 40,1 34,6 34,6 25,4 25

Moc, kW 2,8 2,3 1,5 2,2 2,1 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0 0,7 1,5 1,4 1,5 1,0 0,7

Pojemność zbiornika paliwa, litry 1,1 0,8 0,75 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,6 0,6 0,5 0,5

Zużycie paliwa, g/KWh 480 476 424 450 450 475 475 600 600 630 510 424 435 475 600 510

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 101 97 99 102 101 96 95 94 93 94 93 99 98 99 94 97

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A) ** 121 118 114 117 117 114 114 106 106 106 106 114 113 114 106 107

Równoważny poziom drgań (a hv, eq ) uchwyt lewy/prawy, 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 1,9 /2,1 2,9 /3,1 — 3,5 / 5,0 — — —

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** — 2,7/3,8 4,8/4,6 — — — — — — — — 4,8/4,6 — 4,5 /3,9 3,0/3,3 8,5 / 6,5

Prędkość przy maks. mocy, obr./min 9000 9500 9000 9000 9000 8400 8400 8500 8500 9500 7000 8500 8400 8400 8500 7000

Wolne obroty, prędkość na min 2800 2800 3000 2700 2700 2900 2800 3000 3000 3000 3100 3000 2900 2900 3000 3100

Przełożenie 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1 1:1,46 1:1,4 1:1,4 1:1,5 1:1,46 1:1,46

Kąt przekładni kątowej 35 30 30 35 35 35 35 30 30 30 30 35 35 30 30 30

Szerokość robocza, cm 54 49 49 49 48 47 47 45 45 47 45 47 47 45 47 47

Średnica wału, mm 35 28 28 32 32 28 28 24 24 N /A 24 28,05 28 24 24 24

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg 9,2 12,1 11,9 8,6 8,9 6,7 6,1 5,2 4,9 4,5 5,5 10,6 7,4 5,8 4,5 5,4

FUNKCJE

Pompka paliwa  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Przekładnia kątowa do wykaszania trawy  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Przezroczysty zbiornik paliwa  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Półautomatyczna głowica TapnGo  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Silnik XTorq®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •  •  • —

Demontowalny rozrusznik  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —  • —  •  • —

Osłona Combi —  •  •  •  •  •  •  •  • —  •  •  •  • — —

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej  • — —  •  •  •  •  •  •  • — —  •  •  • —

Smart Start®  • — —  •  • — —  •  •  •  • — —  •  •  •

Smart Mode — — —  • — — — — — — — — — — — —

Regulacja uchwytu bez użycia narzędzi  • — —  •  •  •  •  •  • —  • —  • — — —

Wspornik uchwytu 7°  • — —  •  •  •  •  •  • —  • —  • — — —

Wysoki wspornik uchwytu  • — —  •  •  •  •  •  • — — — — — — —

Regulacja zaczepu szelek bez użycia narzędzi  • — —  •  •  •  •  • — —  • — — — — —

Low Vib®  • — —  •  •  •  •  • — — — — — — — —

Wbudowana łączność — — —  •  • — — — — — — — — — — —

Silnik na benzynę bez oleju — — — — — — — — — —  • — — — —  •

AutoTune™ — — —  • — — — — — — — — — — — —

SZELKI W KOMPLECIE

Balance XT™  • — —  • — — — — — — — — — — — —

Balance X™ — — — —  •  • — — — — — — — — — —

Balance 55 — — — — — — —  • — — — — — — — —

Balance 35 — — — — — —  • —  • —  • —  • — — —

URZĄDZENIA TNĄCE W KOMPLECIE

Głowice żyłkowe producenta T55X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T45X M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10

Noże do trawy producenta Multi 350-3 Multi 275-4 Multi 275-4 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 — Grass 255-4 — — — — —

Tarcza do drzewek — — — — — — — — — — — — — — — —

DOSTĘPNE AKCESORIA

Głowica żyłkowa GTA 850 / 28 — — — — — — — — — — —  •  • — — —

Głowica żyłkowa TA 850 / 24 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Wykaszarka BCA 850/28 — — — — — — — — — — —  •  • — — —

Wykaszarka BCA 850/24 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Tarcza tnąca CSA 850 / 28 — — — — — — — — — — — —  • — — —

Dmuchawa BA 101 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Szczotka szczecinowa BR 600 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Skaryfikator DT 600 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Krawędziarka EA 850 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Nożyce do żywopłotu, długi wał HA 850 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Nożyce do żywopłotu, krótki wał HA 110 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Pilarka na wysięgniku PA 1100 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Szczotka SR 600-2 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Glebogryzarka CA 230 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

Tarcza do chwastów RA 850 — — — — — — — — — — — — — —  •  •

Tarcza do chwastów RAV — — — — — — —  •  •  • — — — — — —

Przedłużenie wału EX 780 — — — — — — — — — — — — —  •  •  •

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia  akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A).  
**Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Podany poziom mocy akustycznej maszyny zmierzono z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany  
poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A).  ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 118061 oraz  
ISO 22867, m /s². Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

WYKASZARKI I PODKASZARKI
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BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE XB BALANCE FLEX BALANCE 55 BALANCE 35 BALANCE 35 B
SZELKI DO 
AKUMULATORA 
PLECAKOWEGO

FUNKCJE

Szeroki, wentylowany stelaż na plecy  •  •  •  •  •  •  • —

Punkty szybkiej regulacji  •  •  •  •  •  •  •  •

Wyściełane, ergonomiczne pasy  •  •  •  •  •  •  •  •

Podkładka na biodro z amortyzacją  •  •  • —  • — — —

Elastyczne zawieszenie podkładki na biodro  •  •  • —  •  •  • —

Szeroki, wspierający pas biodrowy  •  •  • — — — — —

Zapięcie zwalniające na podkładce na biodro  •  •  • — — — — —

Ustawienie do pracy w ogrodzie oraz w lesie  •  •  • — — — — —

Regulacja wysokości stelaża na plecach  • — — — — — —  •

Elastyczna konstrukcja na ramionach  • — — — — — —  •

Elastyczny punkt mocowania na biodrze — — — — — — —  •

Możliwość regulacji dla kobiet  • — — — — — — —

Zaczep do futerału na akumulator — —  • — — — — —

MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKASZARKI I PODKASZARKI

535iRXT 535iRX 535iFR 520iRX 520iLX

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Napięcie, V 36 36 36 36 36

Typ silnika BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy)

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 80,2 82 80 76,1 76,1

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A) ** 96 96 96 96 96

Równoważny poziom drgań (a hv, eq ) uchwyt lewy/prawy, m /s² *** 1,7/1,41 1,7/1,41 1,77/1,41 1,2/0,7 —

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** — — — — 1,2/0,7

Szerokość robocza, cm 45 45 45 40 40

Średnica wału, mm 28 28 28 24 24

Ciężar (bez akumulatora), kg 4,9 4,9 4,5 3,8 3,0

FUNKCJE

Intuicyjna klawiatura • • •  •  •

Trzy prędkości • • • — —

Wysoki wspornik uchwytu • • —  • —

Wbudowana łączność • — • — —

Amortyzacja • • — — —

savE™ — — —  •  •

Dwustronne obroty — — —  •  •

Głowica żyłkowa ErgoFeed™ • — — — —

SZELKI W KOMPLECIE

Balance XB • — — — —

Balance 55 —  • • — —

Balance 35B — — —  • —

URZĄDZENIA TNĄCE W KOMPLECIE

Głowice żyłkowe producenta E35B T35B T35B T25B T25B

Noże do trawy producenta Trójzębny (w komplecie) Trójzębny (w komplecie) Trójzębny (w komplecie) Trójzębny (w komplecie) Trójzębny (jako opcja)

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 3 dB(A). 
**Emisja hałasu do otoczenia, mierzona jako moc akustyczna (LWA), zgłaszana jest jako wartość gwarantowana zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, z uwzględnieniem rozrzutu statystycznego. Pomiar zgodny z normą ISO 10884.  
***Równoważne poziomy drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzone zgodnie z ISO 22867, m /s². Typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu ± 2 m /s².
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BALANCE XT™

BALANCE 55/BALANCE 35BALANCE FLEX

BALANCE X™

BALANCE 35 B

BALANCE XB

To nasze najnowocześniejsze szelki z kilkoma 
wyjątkowymi elementami, takimi jak ustawienie 
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn oraz obrotowa 
konstrukcja na ramionach. Zapewniają doskonałe 
rozło żenie ciężaru pomiędzy ramiona, klatkę 
piersiową i plecy. Ponadto, szelki te prze n oszą 
część ciężaru z ramion na biodra. 578 44 9801

Ergonomicznie zaprojektowane szelki optymalnie 
rozkładają obciążenie na ramiona, klatkę piersiową  
i plecy użytkownika.  
Balance 55 537 27 5701 
 Balance 35 537 27 5702

Szelki zapewniają dobre podtrzymywanie 
wszystkich maszyn na wysięgniku, niezależnie  
od tego, czy wykonujemy pracę na wysokości,  
w dużej albo w małej odległości. 578 44 9901

Zapewniają duże odciążenie górnej części ciała  
i ramion, dzięki dosko nałemu roz ło żeniu ciężaru 
między ramiona, klatkę piersiową i plecy, a także 
przeniesienie części ciężaru z ramion na biodra.  
578 44 9701

Ergonomicznie zaprojektowane szelki dostosowane 
do naszych podkaszarek akumulatorowych. Roz
kładają równomiernie ciężar urządzenia. Podkładka 
na biodro z ruchomym łączeniem odciąża plecy 
użytkownika. 537 27 5705

Ergonomicznie zaprojektowane szelki 
przeznaczone do akumulatora plecakowego. 
Umożliwiają łatwe odłączanie i wymianę 
akumulatorów między członkami zespołu, 
podczas gdy szelki pozostają optymalnie 
dostosowane do potrzeb konkretnej osoby. 
Szelki sprawdzają się także znakomicie 
podczas pracy wycinarką profesjonalną 
530iPX. 581 03 5801

SZELKI DO AKUMULATORA PLECAKOWEGO

WYKASZARKI I PODKASZARKI

Zapewniają duże odciążenie górnej części tułowia  
i ramion, dzięki doskonałemu rozłożeniu ciężaru 
między trzy partie ciała: ramiona, klatkę piersiową  
i plecy, przenoszą także część ciężaru z ramion  
na biodra. W komplecie zaczep do futerału na aku
mulator, dzięki któremu możesz zabrać ze sobą 
dodatkowy akumulator. 597 46 93–01

NOWOŚĆ
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OSŁONA COMBI

NIE WYMAGA WYMIANY
Specjalna osłona Combi przydaje się przy pracy 
zarówno nożem do trawy, jak i głowicą żyłkową. 
Osłona nie wymaga zdejmowania ani wymiany. 
Sprawdza się znakomicie w obu przypadkach. 

WYGODNE WYSUWANIE ŻYŁKI

POTRZEBNA DŁUŻSZA 
ŻYŁKA? PO PROSTU 
PRZYCIŚNIJ. 
Z funkcją TapnGo aby wysunąć żyłkę wystarczy 
przycisnąć głowicę żyłkową do podłoża. W maszynach 
wyposażonych w zdalne wysuwanie żyłki wystarczy  
w tym celu przycisnąć przycisk na uchwycie. Takie 
rozwiązanie jest proste i bardziej trwałe, a inteligentna 
blokada zapobiega przypadkowemu wysunięciu żyłki  
po uderzeniu w kamień.

OPTYMALNY WYBÓR 
URZĄDZEŃ TNĄCYCH
Nasze głowice żyłkowe, żyłki i noże są czymś więcej, niż tylko narzędziami do cięcia.  
Znakomita konstrukcja, wysokiej klasy tworzywa i ułatwiająca pracę technologia oznaczają,  
że zawsze jesteś właściwie przygotowany do pracy. Więcej na husqvarna.pl

WYKASZARKI I PODKASZARKI

1. PROMIENIE UV 2. CIEPŁO PODŁOŻA 3. MIKROORGANIZMY

BioX TRIMMER LINE

SZYBKA BIODEGRADACJA
Zwykła żyłka do wykaszarki może rozkładać się nawet 600 lat. BioX 
wykonano z wysokogatunkowego polimeru z opatentowanym dodatkiem 
mineralnym, powodującym degradację żyłki w ciągu 7–20 lat, w zależności 
od klimatu. Proces jest trzystopniowy.
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NOŻE DO TRAWY
Do gęstej, dzikiej trawy, jednak nie do 
zdrewniałych łodyg. Dostępne z 4, 3 lub  
2 zębami.

GŁOWICA ŻYŁKOWA  
ZE STOPU
Niezawodna i wytrzymała, z szybkim  
i prostym systemem wymiany żyłki. 
Wymaga niewielkiej liczby prac 
konserwacyjnych, a dzięki małej 
wysokości cięcia, zapewnia schludny 
wygląd trawnika.

TARCZE DO TRAWY
Do gęstej, dzikiej trawy, ale nie do zdrewniałych 
łodyg. Trawa układa się w równych pokosach. 
Dostępne z 4 lub 8 zębami.

GŁOWICE ŻYŁKOWE 
PÓŁAUTOMATYCZNE,  
25 –55 CM³
Funkcja TapnGo automatycznie 
wysuwa żyłkę po przyciśnięciu głowicy 
do ziemi. Wersje X są bardzo trwałe 
dzięki przyciskowi TapnGo z 
łożyskiem kulkowym. Model T35 
Universal posiada zestaw łączników 
umożliwiający stosowanie tej głowicy  
z większością podkaszarek.

TARCZE DO DRZEWEK
Stworzone w ścisłej współpracy z profesjonalistami 
pracującymi wycinarką. Niemające sobie równych 
połączenie maksymalnej wydaj ności i niskiego 
poziomu drgań. Dostępne z 22 lub 24 zębami.

GŁOWICE ŻYŁKOWE  
AUTOMATYCZNE,  
25 –55 CM³
Żyłka wysuwa się automatycznie,  
gdy jest zbyt krótka. Jej długość  
jest automatycznie dostosowywana, 
umożliwiając osiągnięcie najwyższej 
wydajności pracy.

WYKASZARKI I PODKASZARKI

ŻYŁKA OPTI ROUND
Wszechstronna żyłka do wykaszarki o okrągłym 
profilu. Zapewnia wydajne cięcie i jest odporna  
na zużycie w szeregu zastosowań. Pasuje do 
wszystkich standardowych głowic żyłkowych.

ŻYŁKA OPTI QUADRA
Wszechstronna żyłka do wykaszarki o kwadratowym 
profilu. Ostre krawędzie zapewniają bardzo skuteczne 
cięcie, szczególnie grubej/gęstej trawy. Pasuje do 
wszystkich standardowych głowic żyłkowych.

ŻYŁKA OPTI PENTA
Wszechstronna żyłka do wykaszarki o pięciokątnym 
profilu. Idealne połączenie oszczędności energii  
i wydajnej pracy do wielu zastosowań. Pasuje do 
wszystkich standardowych głowic żyłkowych.

ŻYŁKA WHISPER TWIST
Profesjonalna żyłka o skręconym profilu, tworzącym 
aerodynamiczny kształt obniżający hałas i drgania. 
Tworzywo Pro Polymer zapewnia optymalną 
wydajność. Pasuje do wszystkich standardowych 
głowic żyłkowych.

GŁOWICA ŻYŁKOWA 
ErgoFeed™
Do wykaszarek akumulatorowych  
z funkcją ErgoFeed™. Żyłkę uzupełnia 
się, przyciskając przycisk na uchwycie. 
Głowica żyłkowa ErgoFeed™ skon
struowana została przy użyciu mini
malnej liczby części mechanicznych, 
dzięki czemu jest bardzo trwała  
i wytrzymała. 

594 72 70-01 

ŻYŁKA BioX
Ekologiczna żyłka o wydajności porównywalnej  
do standardowych żyłek nylonowych. Biodegradacja 
następuje w ciągu 7–20 lat. Wzór „whisper” zapewnia 
cichszą pracę, na potrzeby osiedli mieszkaniowych. 
Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.

ŻYŁKA CORECUT
Profesjonalna żyłka do wykaszarki o pięciokątnym 
profilu. Idealne połączenie oszczędności energii  
i wydajnej pracy. Tworzywo Dual Pro Polymer z 
giętkim środkiem i wytrzymałą nieulegającą 
zgrzewaniu powierzchnią o dużej trwałości. Pasuje  
do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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OSŁONY GŁOWIC OSŁONY TYPU COMBI OSŁONY NOŻY DO TRAWY OSŁONY TARCZ OSŁONY NOŻY ZESTAWY

A1
 

588 54 37-01 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm (zawiera 
adapter) 

 E1 503 89 01-01 F1 537 04 85-01 
Zawiera 2B1 E1  

A2
 

503 95 43-01 B2
 

537 33 16-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

537 31 09-02 
200 mm (zawiera 
adapter) 

E2 503 90 18-02 
(20 mm/1") 

A3
 

537 29 73-01 B3
 

544 46 43-01 C3
 

502 46 49-01 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

E3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1") Ballbearing  

F4 587 37 50-01 
Zestaw do tarczy

A4
 

537 34 94-03 C4
 

590 88 00-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm

E4 503 89 01-02 
M12

A5
 

544 10 74-02 D5
 

501 32 04-02 
200 mm (zawiera 
adapter) 

A6
 

502 46 50-01 D6
 

502 43 55-01 
225 mm (zawiera 
adapter) 

A7
 

574 47 95-01

A8
 

577 01 83-03

A9
 

590 88 01-01

OSPRZĘT TNĄCY PRZYSTAWKI

1 578 44 82-01 
Alloy

(Ręczna) 
 11 578 44 68-01 

T45X M12

(Półautomatyczna) 
 1 578 44 40-01 

Grass 2558 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 85028 
        

2 578 44 61-01 
T25

(Półautomatyczna) 
 12 578 44 70-01 

T55X M12

(Półautomatyczna) 
 2 578 44 37-01 

Grass 2554 (1")
2 967 29 44-01 

SR 6002 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Półautomatyczna) 
 13 578 44 78-01 

SII M12

(Ręczna) 
 3 578 44 49-01 

Multi 2553 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
        

14 967 18 59-01 
BCA 85024 
        

4 578 44 74-01 
S35 M10

(Ręczna) 
 14 578 44 91-01 

TriCut M10  
4 578 44 47-01 

Multi 2754 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
        

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 63-01 
T35 M10

(Półautomatyczna) 
 15 578 44 93-01 

TriCut M12  
5 578 44 44-01 

Multi 3503 (1")
5 537 19 66-05    (Przegubowa) 

HA 110       
16 967 29 69-01 

DT 600 
       

6 578 44 65-01 
T35X M10

(Półautomatyczna) 
 16 579 29 40-03 

T25B

(Półautomatyczna) 
 6 578 44 45-01 

Multi 3003 (1")
6 537 19 66-06    (Przegubowa) 

HA 850 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
         

7 578 44 71-01 
Superauto II 
M10 (1")

17 594 72 70-01 
E35B

(ErgoFeed™) 
 7 578 44 51-01 

Multi 3302 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18 579 44 35-01 
Dodatkowy zestaw noży,  
pasuje do CA 230    

8 578 44 76-01 
S35 M12

(Ręczna) 
 8 578 44 25-01 

Scarlett 20022 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX 730 
        

9 578 44 64-01 
T35 M12

(Półautomatyczna) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 22524 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX 1100 
        

10 578 44 66-01 
T35X M12

(Półautomatyczna) 
 10 967 11 31-01 

GTA 85028 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
          

11 967 02 67-01 
BCA 85028 
        

22 967 90 86-01 
RAV 
          

MODEL TRAWA TRAWA DRZEWKA I ZAROŚLA TERENY UTWARDZONE

555FXT/555FX A6  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 11 13 C2  + 15 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B3  + 11 12 13 15 C1  + 15 C1 B3  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK B2  + 9 10 11 12 10 B2  + E4  + 2 3 4 6 11

520iRX A8  + 16 2 3

520iLX A8  + 16 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRXT A9  + 9 10 17 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A9  + 9 10 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

525RXT/525RX A1 B1  + 2 4 5 6 7 14 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525LX A1 B1 + 1 2 5 6 7 14 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

336RK A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 10 B2  + E4  + 2 3 4 6 11 12

PRZEWODNIK KOMPLETACJI – AKCESORIA

WYKASZARKI I PODKASZARKI
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OSPRZĘT TNĄCY PRZYSTAWKI

1 578 44 82-01 
Alloy

(Ręczna) 
 11 578 44 68-01 

T45X M12

(Półautomatyczna) 
 1 578 44 40-01 

Grass 2558 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 85028 
        

2 578 44 61-01 
T25

(Półautomatyczna) 
 12 578 44 70-01 

T55X M12

(Półautomatyczna) 
 2 578 44 37-01 

Grass 2554 (1")
2 967 29 44-01 

SR 6002 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Półautomatyczna) 
 13 578 44 78-01 

SII M12

(Ręczna) 
 3 578 44 49-01 

Multi 2553 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
        

14 967 18 59-01 
BCA 85024 
        

4 578 44 74-01 
S35 M10

(Ręczna) 
 14 578 44 91-01 

TriCut M10  
4 578 44 47-01 

Multi 2754 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
        

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 63-01 
T35 M10

(Półautomatyczna) 
 15 578 44 93-01 

TriCut M12  
5 578 44 44-01 

Multi 3503 (1")
5 537 19 66-05    (Przegubowa) 

HA 110       
16 967 29 69-01 

DT 600 
       

6 578 44 65-01 
T35X M10

(Półautomatyczna) 
 16 579 29 40-03 

T25B

(Półautomatyczna) 
 6 578 44 45-01 

Multi 3003 (1")
6 537 19 66-06    (Przegubowa) 

HA 850 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
         

7 578 44 71-01 
Superauto II 
M10 (1")

17 594 72 70-01 
E35B

(ErgoFeed™) 
 7 578 44 51-01 

Multi 3302 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18 579 44 35-01 
Dodatkowy zestaw noży,  
pasuje do CA 230    

8 578 44 76-01 
S35 M12

(Ręczna) 
 8 578 44 25-01 

Scarlett 20022 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX 730 
        

9 578 44 64-01 
T35 M12

(Półautomatyczna) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 22524 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX 1100 
        

10 578 44 66-01 
T35X M12

(Półautomatyczna) 
 10 967 11 31-01 

GTA 85028 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
          

11 967 02 67-01 
BCA 85028 
        

22 967 90 86-01 
RAV 
          

MODEL TRAWA TRAWA DRZEWKA I ZAROŚLA TERENY UTWARDZONE

555FXT/555FX A6  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 11 13 C2  + 15 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B3  + 11 12 13 15 C1  + 15 C1 B3  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK B2  + 9 10 11 12 10 B2  + E4  + 2 3 4 6 11

520iRX A8  + 16 2 3

520iLX A8  + 16 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRXT A9  + 9 10 17 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A9  + 9 10 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

525RXT/525RX A1 B1  + 2 4 5 6 7 14 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525LX A1 B1 + 1 2 5 6 7 14 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

336RK A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 10 B2  + E4  + 2 3 4 6 11 12

WYKASZARKI I PODKASZARKI
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RÓB WIĘCEJ, 
WKŁADAJĄC W TO 
MNIEJ WYSIŁKU
Cokolwiek robimy, ma to ułatwiać użytkownikowi pracę. Widać to szczególnie 

dobrze na przykładzie naszych nożyc do żywopłotu. Te solidne narzędzia o  

dużej mocy są jed nocześnie lekkie i dobrze wyważone. Wyposażono je w liczne 

ergonomicznie zaprojektowane i inteligentne rozwiązania (np. obrotowy uchwyt), 

umożliwiające szybką i wydajną pracę w najbardziej wymagających warunkach.

OBROTOWY UCHWYT

TNIESZ POD DOWOLNIE WYBRANYM KĄTEM
Nie musisz skręcać ciała, przybierając niewygodne pozycje. Obrotowy 
tylny uchwyt umożliwia ustawienie listwy tnącej w dowolnym kierunku. 
Funkcja przydaje się szczególnie podczas zmiany z przycinania boków 
na cięcie góry żywopłotu. Użytkownik zachowuje ergonomiczną 
postawę, ograniczając tym samym obciążenie ramion, nadgarstków  
i barków, a jednocześnie precyzyjnie kontroluje maszynę, aby efekt 
końcowy cieszył oko.
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WYDAJNOŚĆ

DOSTOSOWANE DO  
INTENSYWNEJ PRACY
Mały ciężar i idealne wyważenie przetestowane w 
terenie przez samych użytkowników. Bez względu 
na to, czy czeka Cię cięcie trudnego żywopłotu czy 
łatwiejsze zadanie, zwrócisz uwagę na imponującą 
wydajność pracy, możliwą dzięki idealnie dobranej 
prędkości listew i konstrukcji zębów tnących. Seria 
nożyc do żywopłotu Husqvarna 522 ułatwi każdą 
pracę, nawet cięcie gęstych i przerośniętych 
krzewów. 

NISKI POZIOM DRGAŃ

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ I CHROŃ 
PALCE PRZED DRGANIAMI 
Praca nożycami do żywopłotu Husqvarna to czysta 
przyjemność. Wpływ na to ma bardzo niski poziom drgań, 
oszczędzający dłonie i ramiona użytkownika. Low Vib®  
to nasz układ tłumienia drgań, zapewniający skuteczną 
amortyzację uchwytów. 
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MODEL R

PRZEROŚNIĘTE ŻYWOPŁOTY  
TO JUŻ NIE PROBLEM 
Model R nożyc do żywopłotu ułatwi najtrudniejsze zadanie. Przekładnia  
o wysokim momencie obrotowym oraz specjalna konfiguracja zębów 
tnących, zwiększająca wydajność cięcia nożyc, pozwalają zmierzyć się  
z najgęstszymi i najbardziej przerośniętymi żywopłotami. Dostępne  
są dwie długości modelu R – 60 oraz 75 centymetrów.

  BATTERY SERIES

KOMFORT Z AKUMULATOREM 
NA DŁUGO
Niezawodny i dobrze wyważony silnik elektryczny przysto
sowany jest do potrzeb nożyc do żywopłotu. Doświadcz 
imponującej wydajności z pełnym momentem obrotowym  
w zakresie od zera do najwyższych obrotów. Niezawodna i 
bezpieczna technologia akumulatora litowojonowego 
zapewnia mu trwałość i znakomitą wydajność, nawet  
w wysokich temperaturach, a tryb ekonomiczny savE™ 
wydłuża czas pracy akumulatora.

  BATTERY SERIES

PRACA, KTÓREJ NIE ODCZUJESZ  
JAKO OBOWIĄZKU
Poczuj różnicę dla dłoni i ramion, ale także dla zmysłu węchu  
i słuchu. Dzięki małemu ciężarowi, niskim poziomom drgań 
oraz brakowi spalin nasze akumulatorowe nożyce do żywo
płotu tworzą zdrowsze środowisko pracy operatora. Jedno
cze śnie, ku zadowoleniu operatora i okolicznych mieszkań
ców, silnik elektryczny pracuje cicho. Jesteśmy przy tym 
jedynym producentem oferującym prawdziwie profesjonalną 
linię nożyc do żywopłotu, w której można dowolnie wybierać 
zasilanie akumulatorem wewnętrznym lub zewnętrznym. 
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SOLIDNA KONSTRUKCJA PRZEKŁADNI

DETALE, NA KTÓRYCH MOŻESZ 
POLEGAĆ PRZEZ DŁUGIE LATA
Nasze maszyny skonstruowano z myślą o bezawaryjnym działaniu przez 
wiele lat. Obudowa przekładni i osłony zostały wykonane z najwyższej 
klasy lekkiego stopu aluminium i magnezu. Poddane pre cyzyjnej obróbce 
koła zębate zapewniają niezawodną pracę maszyn. Korbowód z łożyskiem 
igiełkowym oraz uszczelnione, niewymagające smarowania łożyska wymagają 
minimum konserwacji oraz umożliwiają dłuższe okresy międzyobsługowe. 
Specjalnie zaprojektowane uszczelki sprawiają, że kurz i pył nie przedostają 
się do przekładni.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU

TNIJ DALEJ, ZACHOWUJĄC PEŁNĄ  
KONTROLĘ MIMO ODLEGŁOŚCI
Nożyce na wysięgniku umożliwiają użytkownikowi przyjęcie znacznie swobodniejszej  
i bardziej ergonomicznej postawy, pozwalając mu zachować czujność przez cały dzień. 
Daleki zasięg uzyskuje się bez konieczności przemieszczania, a efekt końcowy jest  
w pełni kontrolowany. W niektórych modelach listwę tnącą można regulować zdalnie, 
ustawiając ją pod jednym z wielu możliwych kątów, odpowiednio do danej pracy.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

OSTRZA TNĄCE

WYDAJNOŚĆ WYMAGA  
OSTRYCH KRAWĘDZI
Konstrukcja ostrzy tnących gwarantuje wydajną pracę w każdej sytuacji.  
Dwie listwy wykonane są ze specjalnej hartowanej stali i mają optymalny kąt 
ostrzenia, a inteligentne rozwiązanie ogranicza tarcie. Co więcej, prędkość 
poruszania ostrzy i duża odległość między zębami pozwalają przecinać 
gałęzie z łatwością, z jaką rozgrzany nóż przechodzi przez masło, co podnosi 
produktywność pracującego. 
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  Pojemność skokowa, cm³  Moc wyjściowa, kW  Długość listwy, cm   Cięcia na minutę   Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg  
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 84–85.

 25,4 cm³

 1,0 kW

 55 cm

 4300 cięcia na minutę

 6,4 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 55 cm

 4300 cięcia na minutę

 6,35 kg

 70 cm

 4000 cięcia na minutę

 3,9 kg

HUSQVARNA

325HE4
HUSQVARNA

325HE3

HUSQVARNA

522HD60X

HUSQVARNA

520iHD70

HUSQVARNA

522HDR75X
HUSQVARNA

522HDR60X

OFERTA NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

 21,7 cm³

 0,6 kW

 60 cm

 4400 cięcia na minutę

 4,9 kg

 21,7 cm³

 0,6 kW

 75 cm

 3200 cięcia na minutę

 5,2 kg

 21,7 cm³

 0,6 kW

 60 cm

 3200 cięcia na minutę

 5,0 kg

Nożyce 60 cm z dwustronną listwą tnącą 22 cm³. 
Obrotowy uchwyt i mały ciężar w połączeniu  
z wąskim, wyważonym korpusem zapewniają 
maszynie poręczność, natomiast bardzo wydajne 
ostrza, otwarta tarcza osłaniająca i imponująca moc 
gwarantują niezawodność i wysoką produktywność. 

 ■ Low Vib®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Dynamiczna przekładnia

 ■ Ostrza do przycinania

 ■ Dwustopniowy filtr powietrza

Nożyce 75 cm z dwustronną listwą tnącą do ciężkiej 
pracy, 22 cm³. Obrotowy uchwyt i mały ciężar  
w połączeniu z wąskim, wyważonym korpusem 
zapewniają maszynie poręczność, natomiast 
bardzo wydajne ostrza, otwarta tarcza osłaniająca  
i imponująca moc gwarantują niezawodność  
i wysoką produktywność.

 ■ Low Vib®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Przekładnia o wysokim momencie obrotowym

 ■ Ostrza do grubych gałęzi

 ■ Dwustopniowy filtr powietrza

Nożyce 60 cm z dwustronną listwą tnącą do ciężkiej 
pracy, 22 cm³. Obrotowy uchwyt i mały ciężar  
w połączeniu z wąskim, wyważonym korpusem 
zapewniają maszynie poręczność, natomiast 
bardzo wydajne ostrza, otwarta tarcza osłaniająca  
i imponująca moc gwarantują niezawodność  
i wysoką produktywność.

 ■ Low Vib®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Przekładnia o wysokim momencie obrotowym

 ■ Ostrza do grubych gałęzi

 ■ Dwustopniowy filtr powietrza

Nożyce 55 cm na wysięgniku z dwustronną listwą 
tnącą 22 cm³. Wyjątkowy zasięg (4 metry) i 
regulacja kąta ustawienia umożliwiają wygodne i 
skuteczne cięcie wierzchołków wysokich 
żywopłotów bez drabiny czy podnośnika. 

 ■ XTorq®

 ■ Easy Start

 ■ Regulowana listwa tnąca

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Ostrza do przycinania

 ■ Tylna osłona przeciwuderzeniowa

Nożyce 55 cm na wysięgniku z dwustronną listwą 
tnącą 22 cm³. Daleki zasięg (3 metry) i regulacja 
kąta ustawienia umożliwiają wygodne i skuteczne 
cięcie wierzchołków wysokich żywopłotów bez 
drabiny czy podnośnika. 

 ■ XTorq®

 ■ Easy Start

 ■ Regulowana listwa tnąca

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Ostrza do przycinania

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z dwustronną 
listwą tnącą 70 cm. Łączą w sobie wydajność 
maszyny spalinowej z zerową emisją zanie czysz
czeń, małym ciężarem, niskim poziomem drgań i 
bardzo cichą pracą, umożliwiającą ich wykorzy sta
nie w miejscach, w których hałas jest niewskazany. 
Obrotowy uchwyt umożliwia łatwe przejście z  
cięcia poziomego na pionowe. Współpracuje  
z akumulatorem wbudowanym i zewnętrznym.

 ■ Silnik o wysokim momencie bezwładności

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjne klawisze

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Ostrza do przycinania

 ■ Obrotowy uchwyt
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 55 cm

 4000 cięcia na minutę

 5,3 kg

HUSQVARNA

520iHT4

WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK NA STR. 140

 25,4 cm³

 1,0 kW

 65 cm

 4399 cięcia na minutę

 6,1 kg

 55 cm

 4000 cięcia na minutę

 4,15 kg

 60 cm 

 4000 cięcia na minutę

 3,8 kg

HUSQVARNA

525HF3S

HUSQVARNA

520iHE3

HUSQVARNA

522HS75X
HUSQVARNA

522HSR75X

HUSQVARNA

520iHD60

OFERTA NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

 21,7 cm³

 0,6 kW

 75 cm

 4400 cięcia na minutę

 5,0 kg

 21,7 cm³

 0,6 kW

 75 cm

 3200 cięcia na minutę

 5,0 kg

Nożyce 75 cm z jednostronną listwą tnącą,  
22 cm³. Wygodny uchwyt i mały ciężar w połączeniu 
z wąskim, wyważonym korpusem zapewniają 
komfort pracy, natomiast bardzo wydajne ostrze  
i imponująca moc gwarantują niezawodność  
i wysoką produktywność.

 ■ Low Vib®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Dynamiczna przekładnia

 ■ Ostrza do przycinania

 ■ Dwustopniowy filtr powietrza

 ■ Osłona przed liśćmi

Nożyce 75 cm z jednostronną listwą tnącą do 
ciężkiej pracy, 22 cm³. Wygodny uchwyt i mały ciężar 
w połączeniu z wąskim, wyważonym korpusem 
zapewniają maszynie poręczność, natomiast bardzo 
wydajne ostrze i imponująca moc gwarantują 
niezawodność i wysoką produktywność.

 ■ Low Vib®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Przekładnia o wysokim momencie obrotowym

 ■ Ostrza do grubych gałęzi

 ■ Dwustopniowy filtr powietrza

 ■ Osłona przed liśćmi

Mocne nożyce do żywopłotu na wysięgniku, 25 cm³. 
Głowica tnąca zamocowana jest na stałe na 
wysięgniku 81 cm, co pozwala wydajnie i wygodnie 
obejmować zasięgiem maszyny duży obszar. 
Solidna i wytrzymała konstrukcja zapewnia 
maszynie dużą trwałość użytkową. 

 ■ XTorq®

 ■ Demontowalny rozrusznik

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Ostrza do przycinania

 ■ Metalowa osłona zbiornika paliwa i silnika

 ■ Wytrzymała przekładnia

Akumulatorowe nożyce na wysięgniku o wyjątkowej 
konstrukcji i zasięgu 3,5 m. Dzięki regulacji 
ustawienia listwy tnącej, wygodnie tną szerokie, 
wysokie i niskie żywopłoty. Łączą w sobie najwyższą 
wydajność na rynku z zerową emisją zanie czysz
czeń, małym ciężarem, niskim poziomem drgań i 
bardzo cichą pracą, umożliwiającą ich wykorzy
stanie w miejscach, w których hałas jest 
niewskazany.

 ■ Silnik bezszczotkowy

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjne klawisze 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Regulowana listwa tnąca

 ■ Ostrza do przycinania

 ■ Tylna osłona przeciwuderzeniowa

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z dwustronną 
listwą tnącą 60 cm. Łączą w sobie wydajność 
maszyny spalinowej z zerową emisją zanie czysz
czeń, małym ciężarem, niskim poziomem drgań i 
bardzo cichą pracą, umożliwiającą ich wykorzysta
nie w miejscach, w których hałas jest niewskazany. 
Obrotowy uchwyt umożliwia łatwe przejście z  
cięcia poziomego na pionowe. Współpracuje  
z akumulatorem wbudowanym i zewnętrznym.

 ■ Silnik o wysokim momencie bezwładności

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjne klawisze 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Ostrza do przycinania

 ■ Obrotowy uchwyt 

Akumulatorowe nożyce na wysięgniku o wyjątkowej 
konstrukcji i zasięgu 4,5 m. Dzięki regulacji usta
wienia listwy tnącej, wydajnie tną szerokie, wysokie  
i niskie żywopłoty. Łączą w sobie najwyższą wydaj
ność na rynku z zerową emisją zanieczyszczeń, 
małym ciężarem, niskim poziomem drgań i bardzo 
cichą pracą, umożliwiającą ich wykorzystanie  
w miejscach, w których hałas jest niewskazany.

 ■ Bezszczotkowy silnik

 ■ savE™ 

 ■ Intuicyjne klawisze 

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Regulowana listwa tnąca

 ■ Ostrza do przycinania

 ■ Tylna osłona przeciwuderzeniowa

 ■ Wysięgnik teleskopowy

NOWOŚĆ
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MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

522HDR75X 522HDR60X 522HD60X 522HSR75X 522HS75X 525HF3S 325HE4 325HE3

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 25,4 25,4 25,4

Moc, kW 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,51 0,51 0,51

Zużycie paliwa, g/KWh 620 620 620 620 620 395 520 520

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, min./maks., dB(A) * 93 93 93 93 93 92 93 96

Gwarantowana moc akustyczna, LWA dB(A) ** 102 102 102 102 102 105 106 106

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 2,1 /2,2 2,8 /1,3 2,7 /1,2 N /A N /A 3,9 /2,9 5,4 /2,4 3,1 /4,0

Prędkość przy maks. mocy, obr./min 7800 7800 7800 7800 7800 8500 8500 8500

Przełożenie 1:5,70 1:5,70 1: 4,09 1: 5,70 1: 4,09 1: 5,53 1: 5,58 1: 5,58

Długość listwy tnącej, cm 75 60 60 75 75 65 55 55

Odstęp między zębami, mm 30,5 30,5 30 30,5 30 30 29 29

Zalecana maksymalna średnica gałęzi, mm N /A N /A N /A N /A N /A 24 20 20

Prędkość cięcia, cięcia/min. 3200 3200 4400 3200 4400 4339 4300 4300

Długość całkowita, cm N /A N /A N /A N /A N /A 192 245 174

Długość po złożeniu, cm N /A N /A N /A N /A N /A 192 182 174

Ciężar, kg 5,2 5,0 4,9 5,0 5,0 6,1 6,4 6,35

FUNKCJE

Silnik X-Torq® — — — — —  •  •  •

Demontowalny rozrusznik  •  •  •  •  •  •  •  •

Pompka paliwa  •  •  •  •  •  •  •  •

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  • — — —

Ostrza do przycinania — —  • —  •  •  •  •

Ostrza do grubych gałęzi  •  • —  • — — — —

Obrotowy tylny uchwyt  •  •  • — — — — —

Metalowa tarcza osła niająca — — — — —  • — —

Tylna osłona przeciwuderzeniowa — — — — — —  • —

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). 
**Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Podany poziom mocy akustycznej maszyny zmierzono z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany 
poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 22867, m /s².  
Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

520iHD70 520iHD60 520iHT4 520iHE3

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Napięcie, V 36 36 36 36

Typ silnika PMDC (4 szczotki) PMDC (4 szczotki) BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy)

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 78 78 N /A 84

Gwarantowana moc akustyczna, LWA, dB(A) ** 94 94 N /A 95

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 2.3 /3.5 1.6 /2.5 N /A 3.5 /2.5

Długość listwy, cm 70 60 55 55

Odstęp między zębami, mm 32 32 32 32

Prędkość cięcia, cięcia/min. 4000 4000 4000 4000

Długość całkowita, cm 127 117 350 226

Ciężar bez akumulatora, kg 3.9 3.8 5.3 4.15

FUNKCJE

savE™  •  •  •  •

Intuicyjna klawiatura  •  •  •  •

Ostrza do przycinania  •  •  •  •

Obrotowy tylny uchwyt  •  • — —

Regulowany kąt pracy układu — —  •  •

Tylna osłona przeciwuderzeniowa — —  •  •

Wysięgnik teleskopowy — —  • —

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z ISO 11203, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 3 dB(A).   
**Emisja hałasu do otoczenia, mierzona jako moc akustyczna (LWA), zgłaszana jest jako wartość gwarantowana zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, z uwzględnieniem rozrzutu statystycznego. Pomiar zgodny z normą ISO 11094.  
***Równoważne poziomy drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzone zgodnie z EN 60745-1, m /s². Typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu ± 1,5 m /s².



85

522HDR75X 522HDR60X 522HD60X 522HSR75X 522HS75X 525HF3S 325HE4 325HE3

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 25,4 25,4 25,4

Moc, kW 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,51 0,51 0,51

Zużycie paliwa, g/KWh 620 620 620 620 620 395 520 520

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, min./maks., dB(A) * 93 93 93 93 93 92 93 96

Gwarantowana moc akustyczna, LWA dB(A) ** 102 102 102 102 102 105 106 106

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni/tylny, m /s² *** 2,1 /2,2 2,8 /1,3 2,7 /1,2 N /A N /A 3,9 /2,9 5,4 /2,4 3,1 /4,0

Prędkość przy maks. mocy, obr./min 7800 7800 7800 7800 7800 8500 8500 8500

Przełożenie 1:5,70 1:5,70 1: 4,09 1: 5,70 1: 4,09 1: 5,53 1: 5,58 1: 5,58

Długość listwy tnącej, cm 75 60 60 75 75 65 55 55

Odstęp między zębami, mm 30,5 30,5 30 30,5 30 30 29 29

Zalecana maksymalna średnica gałęzi, mm N /A N /A N /A N /A N /A 24 20 20

Prędkość cięcia, cięcia/min. 3200 3200 4400 3200 4400 4339 4300 4300

Długość całkowita, cm N /A N /A N /A N /A N /A 192 245 174

Długość po złożeniu, cm N /A N /A N /A N /A N /A 192 182 174

Ciężar, kg 5,2 5,0 4,9 5,0 5,0 6,1 6,4 6,35

FUNKCJE

Silnik X-Torq® — — — — —  •  •  •

Demontowalny rozrusznik  •  •  •  •  •  •  •  •

Pompka paliwa  •  •  •  •  •  •  •  •

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  • — — —

Ostrza do przycinania — —  • —  •  •  •  •

Ostrza do grubych gałęzi  •  • —  • — — — —

Obrotowy tylny uchwyt  •  •  • — — — — —

Metalowa tarcza osła niająca — — — — —  • — —

Tylna osłona przeciwuderzeniowa — — — — — —  • —

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). 
**Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Podany poziom mocy akustycznej maszyny zmierzono z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany 
poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 22867, m /s².  
Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
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POŁOŻENIE DŹWIGNI GAZU

ELIMINACJA SIŁ BOCZNYCH  
TO MNIEJSZE OBCIĄŻENIE  
DLA UŻYTKOWNIKA
We wszystkich dmuchawach Husqvarna dźwignia gazu 
umieszczona jest w taki sposób, aby skutecznie eliminować 
siły boczne wywoływane przez strumień powietrza. Dla 
operatora oznacza to swobodną, komfortową pozycję 
podczas pracy, bez trudnych do opanowania sił bocznych, 
gwarantującą wiele godzin efektywnej pracy.

LEPSZE EFEKTY. 
MNIEJSZY WYSIŁEK.

DMUCHAWY

Nasze dmuchawy wyposażono w najnowocześniejsze wentylatory, wytwarzające silny, 

poruszający się z dużą szybkością strumień powietrza. Dotyczy to zarówno potężnych 

dmuchaw plecakowych, jak i naszych lekkich dmuchaw ręcznych. Niezależnie od 

wybranej maszyny, moc na pewno wystarczy do skutecznego wykonania pracy. 

Wszystkie dmuchawy mają ergonomiczną konstrukcję i charakteryzuje je niski poziom 

drgań, dzięki czemu są wygodne w obsłudze, a przez to bardzo wydajne.



87

LEPSZE EFEKTY. 
MNIEJSZY WYSIŁEK.

DMUCHAWY

 WYDAJNY AKUMULATOR

BEZ KOMPROMISÓW
Nasze dmuchawy akumulatorowe, dzięki małemu 
ciężarowi, niskiemu poziomowi hałasu i brakowi spalin 
zapewniają nie tylko niezrównany komfort, ale także 
bardzo dużą wydajność, którą zawdzięczają dyna micz
nemu silnikowi i nowoczesnej konstrukcji wentylatora. 
Dodatkowo wszystkie nasze dmuchawy akumulatorowe 
mają tryb większej mocy „Boost”, zapewniający w razie 
potrzeby dodatkowy przepływ powietrza. 

GEOMETRIA WENTYLATORA

OPTYMALNA KONSTRUKCJA DAJE 
MAKSYMALNĄ SIŁĘ POWIETRZA
Inspiracją dla konstrukcji naszych wentylatorów dmuchawy 
była technologia turbiny. Układ wentylatora umożliwia 
osiąganie wysokiego ciśnienia i dużej prędkości obwodowej 
przy mniejszej prędkości silnika. Dodatkowo skonstruowa
liśmy wentylatory i ich obudowy tak, by zmniejszyć 
turbulencje i zapewnić minimalne straty powietrza. 
Zoptymalizowaliśmy także konstrukcję rur i dysz, aby 
usprawnić przepływ powietrza. W przypadku maszyny 
550iBTX wysoką wydajność zapewnia specjalnie 
skonstruowany wentylator. Wszystko to pozwala uzyskać 
duży przepływ i silny, ukierunkowany strumień powietrza, 
dzięki czemu praca przebiega bardzo wydajnie.



88

HUSQVARNA 525BX

DUŻA SIŁA WYDMUCHU, 
PERFEKCYJNE WYWAŻENIE
Ta wydajna dmuchawa dzięki swojemu niewielkiemu, dobrze wyważonemu 
korpusowi i skutecznemu układowi amortyzacji drgań umożliwia całodzienną 
pracę bez nadmiernego zmęczenia. Nie wytwarza przy tym sił bocznych,  
z uwagi na esowatą konstrukcję, w której wylot powietrza znajduje się w linii 
uchwytu. Duża siła wydmuchu osiągana jest za sprawą oszczędnego silnika 
X-Torq® o dużej mocy, a także zoptymalizowanej budowy wentylatora i rury.

  KOMFORT PRACY Z AKUMULATOREM

POZNAJ NOWY POZIOM KOMFORTU
Cicha praca, mały ciężar, niski poziom drgań, brak spalin oraz brak bezpośredniej emisji 
zanieczyszczeń. Akumulatorowe dmuchawy do liści to spełnienie marzeń profesjonalnych 
użytkowników. Wszystkie nasze dmuchawy elektryczne mają też wygodne uchwyty i 
intuicyjne klawiatury, dla uzyskania znakomitej ergonomii. Czy może być jeszcze wygodniej? 
Może, jeśli uruchomisz blokadę obrotów.

PRZYJAZNA KONSTRUKCJA

IDEALNE WYWAŻENIE
Nasze dmuchawy akumulatorowe są lekkie i bardzo dobrze 
wyważone, co ułatwia manewrowanie nimi. Dołożyliśmy starań,  
by optymalnie ustawić środek ciężkości, dzięki czemu obsługa 
maszyn jest wygodniejsza, a użytkownik odczuwa mniejsze 
zmęczenie i obciążenie mięśni.

DMUCHAWY
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PROFESJONALNA JAKOŚĆ

RÓB WIĘCEJ W KRÓTSZYM CZASIE
W Husqvarna konstruujemy nasze profesjonalne dmuchawy tak, by osiągały 
maksymalną wydajność przy minimalnym wysiłku użytkownika. Każdy detal,  
od wydajności akumulatora czy pojemności zbiornika paliwa po kształt dyszy, 
optymalizujemy pod względem wydajności tak, aby dzień pracy był bardziej 
dochodowy i komfortowy. Każdy z podzespołów jest także projektowany  
z myślą o trwałości, dla ograniczenia przestojów i zapewnienia użytkownikowi 
produktywności na długo.

PROFESJONALNY FILTR POWIETRZA

CZYSTY SILNIK TO  
TRWAŁY SILNIK
Nasze największe dmuchawy plecakowe wyposażono 
w przeznaczone do intensywnej pracy, profesjonalne 
filtry powietrza. Powietrze dolotowe filtrowane jest w 
dwóch etapach: najpierw przez filtr piankowy, następnie 
harmonijkowy filtr powietrza, co skutecznie chroni silnik 
przed pyłem i ciałami stałymi, przyczyniając się do  
jego długiego bezawaryjnego działania. 

ERGONOMICZNE SZELKI

POCZUCIE LEKKOŚCI
Wszystkie nasze dmuchawy plecakowe zostały wyposażone w ergonomiczne 
szelki, które skutecznie rozkładają ciężar maszyny, ograniczając obciążenie 
ciała użytkownika. Pasy na ramiona są wyściełane, a pas biodrowy przenosi 
ciężar z barków na biodra. 

DMUCHAWY

X-TORQ®

MOC, JAKIEJ POTRZEBUJESZ  
BEZ ZBĘDNYCH SPALIN 
Silniki X-Torq® zapewniają dużą skuteczność spalania, bez utraty wysokiej 
mocy i momentu obrotowego. Przy każdym suwie cylinder oczyszczany 
jest ze spalin przez strumień świeżego powietrza, tak by paliwo z mieszanki 
paliwowo-powietrznej nie miało z nimi kontaktu. Efekt? Znaczne ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń oraz spadek zużycia paliwa w porównaniu z 
podobnymi modelami bez X-Torq®.
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 Pojemność skokowa, cm³   Moc wyjściowa, kW   Siła powietrza, N   Spalinowe: Przepływ powietrza w rurze, m³/min Akumulatorowe: Przyspieszenie przepływu, m /s  
  Ciężar (bez paliwa / akumulatora), kg  Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 92–93.

OFERTA DMUCHAW
DMUCHAWY

 65,6 cm³

 2,9 kW

 37 N

 22 m³/min

 11,2 kg

HUSQVARNA

570BTS

Dmuchawa plecakowa o pojemności silnika 65 cm³, 
z dużym przepływem (22 m³/s w rurze) i wysoką 
prędkością powietrza, uzyskanymi dzięki wydajnemu 
wentylatorowi. Profesjonalny filtr powietrza gwarantuje 
długi czas pracy i bezproblemowe użytkowanie. 
Szelki posiadają wyściełany pas biodrowy, 
zapewniający dodatkowy komfort.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Blokada obrotów

 ■ Ergonomiczne szelki

 ■ Dwustopniowy filtr powietrza

 50,2 cm³

 1,6 kW

 21 N

 14 m /s

 10,2 kg

HUSQVARNA

350BT

Poręczna, średniej wielkości dmuchawa plecakowa 
o pojemności silnika 50 cm³ to duże możliwości w 
dogodnym formacie. Szelki plecakowe zapewniają 
komfort w czasie długich godzin pracy.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Blokada obrotów

 ■ Ergonomiczne szelki

 16 N

 14,1 m³/min

 2,9 kg

HUSQVARNA

530iBX

Bardzo lekka i dobrze wyważona dmuchawa 
akumulatorowa współpracująca z akumulatorem 
plecakowym lub na pasie FLEXI. Równie wygodna 
dla osób prawo- i leworęcznych. Duża siła powietrza 
i niski poziom hałasu umożliwiają pracę w miejscach 
publicznych i strefach wolnych od hałasu.

 ■ Silnik bezszczotkowy

 ■ Intuicyjne klawisze 

 ■ Tryb Boost

 ■ Blokada obrotów

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Dysza tłumiąca hałas

 25,4 cm³

 0.9 kW

 15 N

 13 m³/min

 4,3 kg

HUSQVARNA

525BX

Lekka dmuchawa ręczna o pojemności 25 cm³ o 
dużej mocy wyjściowej i wydajności pracy. Esowaty 
kształt z wylotem w linii uchwytu eliminuje siły boczne, 
przez co praca jest mniej męcząca, nawet po wielu 
godzinach. Profesjonalny filtr powietrza gwarantuje 
długi czas pracy i bezproblemowe użytkowanie.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Blokada obrotów

 ■ Dwustopniowy filtr powietrza

 ■ Smart Start®

 ■ Wyłącznik powracający automatycznie  
do pozycji wyjściowej

 ■ Esowaty kształt

 29,5 cm³

 0,95 kW

 11 N

 10,2 m³/min

 6,7 kg

HUSQVARNA

530BT

Dmuchawa plecakowa 30 cm³ jest naszą 
najmniejszą i najlżejszą dmuchawą. Idealna do 
uprzątania drobniejszych śmieci czy ścinków trawy. 
Szelki plecakowe zapewniają komfort w czasie 
długich godzin pracy. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Blokada obrotów

 ■ Ergonomiczne szelki

 14,5 N

 13,3 m³/min

  2,4 kg

HUSQVARNA

525iB

Bardzo lekka i znakomicie wyważona ręczna 
dmuchawa akumulatorowa nie wytwarzająca spalin, 
o niskim poziomie drgań i hałasu, dzięki czemu nie 
zakłóci spokoju w miejscach publicznych. Równie 
wygodna obsługa prawą i lewą ręką. Brak przewodu 
zasilania oraz mały ciężar dają użytkownikowi pełną 
swobodę ruchu.

 ■ Silnik bezszczotkowy

 ■ Intuicyjna klawiatura 

 ■ Tryb Boost

 ■ Blokada obrotów

 ■ Wodoszczelność (IPX4)
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WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK NA STR. 140

ZESPÓŁ UCHWYTU DO 
DMUCHAWY
Umożliwia wykorzystanie obu rąk do manewrowania 
dmuchawą, dzięki czemu uzyskuje się wygodniejszą, 
bardziej luźną pozycję roboczą. Do stosowania z podkładką 
na biodro lub bez niej. Do modeli 550iBTX i 530iBX.

501 71 51-01, 530iBX

544 40 00-04, 550iBTX

PŁASKA DYSZA DO DMUCHAWY
Zwiększony zasięg. Pasuje do wszystkich  
akumulatorowa dmuchaw.

579 79 75-01

DYSZA TŁUMIĄCA HAŁAS
Dysza z wbudowanym tłumikiem sprawia, że maszyna  
jest jeszcze mniej uciążliwa dla użytkowników i otoczenia. 
Do wszystkich dmuchaw akumulatorowych.

589 81 17-01

  BEZEMISYJNE

TERAZ ZAPROSZĄ  
CIĘ DO ŚRODKA
Ogromną zaletą dmuchaw akumulatorowych jest 
możliwość użytkowania ich w pomieszczeniach. 
Ponieważ nie produkują spalin i pracują cicho, 
można je wykorzystać do sprzątania stadionów, 
galerii handlowych, sal koncertowych czy innych 
miejsc, w których nie można zastosować 
dmuchawy spalinowej.

DMUCHAWY

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

PROSTE W OBSŁUDZE, 
SPRYTNIE ROZMIESZCZONE 
PRZYCISKI
Intuicyjne przyciski sterujące modeli 550iBTX 
wyświetlają status akumulatora i obejmują boczny 
przycisk blokady obrotów, ułatwiający obsługę 
maszyny.

 75,6 cm³

 3,3 kW

 40 N

 26 m³/min

 11,8 kg

HUSQVARNA

580BTS

Nasza dmuchawa o największej mocy, przeznaczona 
do najbardziej wymagających zadań. Silnik o pojem-
ności 75 cm³ oraz wydajny wentylator zapewniają 
bardzo duży przepływ (26 m³/s w rurze) oraz wysoką 
prędkość powietrza. Profesjonalny filtr powietrza oraz 
Air Injection™ gwarantują długi czas pracy i bezpro-
blemowe użytkowanie. Szelki posiadają wyściełany 
pas biodrowy, zapewniający dodatkowy komfort.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Blokada obrotów

 ■ Ergonomiczne szelki

 ■ Dwustopniowy filtr powietrza

 ■ Air Injection™

HUSQVARNA

550iBTX

 21 N

 15,6 m³/min

 6,3 kg

Ergonomiczna akumulatorowa dmuchawa pleca kowa 
o imponującej mocy i sile powietrza (21 N). Niski 
poziom drgań i hałasu umożliwia pracę w miej scach 
publicznych, a wodoszczelność zwiększa zarówno 
przydatność maszyny, jak i wydajność pracy.

 ■ Silnik bezszczotkowy

 ■ Intuicyjne klawisze

 ■ Tryb Boost

 ■ Blokada obrotów

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Ergonomiczne szelki
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580BTS 570BTS 350BT 530BT 525BX

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 75,6 65,6 50,2 29,5 25,4

Moc, kW 3,3 2,9 1,6 0,95 0,85

Siła powietrza, N 40 37 21 11 15

Przepływ powietrza w obudowie, m³/min 29 28 19,6 12,2 14

Przepływ powietrza w rurze, m³/min 26 22 14 10,2 13

Prędkość przepływu końcówka okrągła, m /s 92 106 80,5 145 70

Prędkość przepływu końcówka płaska, m /s 93 91 — 75 86

Prędkość przy maks. mocy, obr./min 7200 8000 7500 7500 7300

Wolne obroty, prędkość na min 2000 2000 2200 3000 3000

Pojemność zbiornika paliwa, litry 2,6 2,2 1,25 0,9 0,45

Zużycie paliwa, g/kWh 440 431 455 392 518

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 100 99 94 94
91 (końcówka okrągła)/ 
92 (końcówka płaska)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A) ** 112 110 104 102 106

Równoważny poziom drgań, (ahv, eq) uchwyt, m /s² *** 1,6 1,8 2,2 2,5
1,2 (końcówka okrągła)/ 
2,0 (końcówka płaska)

Typ dyszy producenta Okrągła Okrągła Okrągła Okrągła Okrągła i płaska

Ciężar, kg 11,8 11,2 10,2 6,7 4,3

FUNKCJE

Silnik X-Torq®  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •

Blokada obrotów  •  •  •  •  •

Pompka paliwa  •  •  •  •  •

Regulowany uchwyt  •  •  •  • —

Ergonomiczne szelki  •  •  •  • —

Dwustopniowy filtr powietrza  •  • — —  •

Air Injection™  • — — — —

Smart Start® — — — —  •

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej — — — —  •

Esowaty kształt — — — —  •

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN 15503, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). 
**Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego 
rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN 15503, m /s². Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

DMUCHAWY
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580BTS 570BTS 350BT 530BT 525BX

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność skokowa, cm³ 75,6 65,6 50,2 29,5 25,4

Moc, kW 3,3 2,9 1,6 0,95 0,85

Siła powietrza, N 40 37 21 11 15

Przepływ powietrza w obudowie, m³/min 29 28 19,6 12,2 14

Przepływ powietrza w rurze, m³/min 26 22 14 10,2 13

Prędkość przepływu końcówka okrągła, m /s 92 106 80,5 145 70

Prędkość przepływu końcówka płaska, m /s 93 91 — 75 86

Prędkość przy maks. mocy, obr./min 7200 8000 7500 7500 7300

Wolne obroty, prędkość na min 2000 2000 2200 3000 3000

Pojemność zbiornika paliwa, litry 2,6 2,2 1,25 0,9 0,45

Zużycie paliwa, g/kWh 440 431 455 392 518

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 100 99 94 94
91 (końcówka okrągła)/ 
92 (końcówka płaska)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A) ** 112 110 104 102 106

Równoważny poziom drgań, (ahv, eq) uchwyt, m /s² *** 1,6 1,8 2,2 2,5
1,2 (końcówka okrągła)/ 
2,0 (końcówka płaska)

Typ dyszy producenta Okrągła Okrągła Okrągła Okrągła Okrągła i płaska

Ciężar, kg 11,8 11,2 10,2 6,7 4,3

FUNKCJE

Silnik X-Torq®  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •

Blokada obrotów  •  •  •  •  •

Pompka paliwa  •  •  •  •  •

Regulowany uchwyt  •  •  •  • —

Ergonomiczne szelki  •  •  •  • —

Dwustopniowy filtr powietrza  •  • — —  •

Air Injection™  • — — — —

Smart Start® — — — —  •

Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej — — — —  •

Esowaty kształt — — — —  •

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN 15503, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). 
**Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego 
rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN 15503, m /s². Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

550iBTX 530iBX 525iB

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Napięcie, V 36 36 36

Wzmocniony wydmuch/tryb Boost, N 21 16 14,5

Przepływ powietrza w rurze, m³/min 12,8 12,4 11,6

Wzmocnienie przepływu powietrza w rurze, m³/min 15,6 14,1 13,3

Prędkość przepływu, m /s 54,0 49,6 48,0

Przyspieszenie przepływu, m /s 66,0 56,2 56,0

Typ silnika BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy) BLDC (bezszczotkowy)

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) * 73 77,6 82

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A) ** 94 91 98

Równoważny poziom drgań, (ahv, eq) uchwyt, m /s² *** 0,1 0,4 0,5

Typ dyszy producenta Okrągła Okrągła Okrągła 

Ciężar bez akumulatora, kg 6,3 2,9 2,4

FUNKCJE

Tryb Boost  •  •  •

Blokada obrotów  •  •  •

Intuicyjna klawiatura  •  •  •

Zaczep pasa —  •  •

Wymaga baterii plecakowej / pasa na baterie FLEXI  •  / —  •  /  • —

Ergonomiczne szelki  • — —

Miejsce na akumulator — —  •

Rury różnej długości ( •  ) ( •  ) ( •  )

*Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 11203, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego dla maszyny 
uwzględniają niepewność statystyczną. **Emisja hałasu do otoczenia, mierzona jako moc akustyczna (LWA), zgłaszana jest jako wartość gwarantowana zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, 
z uwzględnieniem rozrzutu statystycznego. Pomiar zgodny z normą ISO 11094. ***Równoważne poziomy drgań (ahv,eq) na uchwytach, mierzone zgodnie z EN ISO 22867, m /s². 
Typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu ± 1 m /s².

DMUCHAWY

MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
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Motywują nas ciągłe zmiany. Naszą siłą napędową są zarówno ciekawość, jak i chęć 

unowocześniania naszych przecinarek i całej branży poprzez wprowadzanie nowych 

technologii – często opracowywanych samodzielnie. Są to większe i mniejsze innowacje, 

które pomagają ciąć bardziej skutecznie – z większą precyzją i przy mniejszym wysiłku. 

Podstawą naszej filozofii jest oferowanie klientom przecinarek o dużej mocy, a przy  

tym wygodnych w użyciu i uniwersalnych.

CIĘŻKA PRACA 
WYDAJE SIĘ ŁATWA

  BATTERY SERIES

PRZECINAJ BEZ PALIWA I SPALIN
Nowa przecinarka Husqvarna K 535i daje komfort pracy maszyną 
akumulatorową i doskonałe rezultaty cięcia. Ta lekka przecinarka 36 V  
o tarczy 9 cali/230 mm, zbudowana na sprawdzonej platformie silnika 
Husqvarna z napędem akumulatorowym, oferuje użytkownikowi łatwe  
i niezawodne uruchamianie, uniezależniając go przy tym od dostępności 
benzyny czy napięcia z sieci. Maszyną łatwo się manewruje i steruje  
z uwagi na umieszczenie tarczy bliżej środka przecinarki. Dodatkową 
zaletą jest cięcie bez wytwarzania spalin.
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ERGONOMIA

INTENSYWNIE NIE  
ZNACZY CIĘŻKO
Przecinarki Husqvarna konstruowane są z myślą  
o ergonomii i łatwości obsługi. Dzięki wyjątkowo 
korzystnemu stosunkowi mocy do ciężaru, niskiemu 
poziomowi drgań i małej wadze oraz osłonie tarczy ze 
stopu magnezu, regulowanej bezstopniowo, można 
wydajnie pracować przez długie godziny, nie 
odczuwając zmęczenia.

USUWANIE PYŁU

BARDZO WYDAJNE CIĘCIE – 
MINIMALNA ILOŚĆ PYŁU I ŚCIERU
Praca przecinarką w miejscach publicznych i szczególnie 
wymagających – czy to w budynku, czy pod gołym niebem  
– bywa problematyczna. Czasami nie można używać wody, 
innym razem niewskazane jest pylenie. Wiele z naszych  
maszyn wyposażono w specjalny zestaw do cięcia na mokro  
z wbudowanym regulatorem, zapewniającym stały przepływ 
wody wystarczający do związania pyłu, bez tworzenia ścieru 
czy kałuż. Do maszyn K 4000 i K 535i dostępne są proste w 
montażu separatory pyłu do cięcia na sucho, zapewniające 
wydajne zbieranie pyłu. Tam, gdzie wymagania są wyższe, 
polecamy K 770 VAC do niezwykle wydajnego zbierania pyłu.
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ACTIVE AIR FILTRATION™

PYŁ NIE MUSI ZAKŁÓCAĆ  
TWOJEJ PRACY
Dzięki systemowi Active Air Filtration™ nowej generacji nasze przecinarki 
mają wydłużony czas pracy. Dopiero kiedy zauważymy, że maszyna traci 
moc, oznacza to konieczność czyszczenia filtra. Jak działa system?  
Po pierwsze wy kor zystuje siłę odśrodkową do oczyszczenia powietrza  
w 93 % z pyłu i innych zabrudzeń. Powietrze przechodzi następnie  
przez filtr papierowy, wyłapujący najmniejsze cząstki pyłu. W efekcie  
silnik wolniej się zużywa i wymaga rzadszych przerw serwisowych,  
nawet podczas cięcia w trudnych warunkach. 

SMARTTENSION™

NIE ZA LUŹNY,  
NIE ZA CIASNY 
Aby przecinarka działała niezawodnie, należy zadbać  
o odpowiednie napięcie jej paska napędowego. 
Półautomatyczna funkcja SmartTension™ pomaga za 
każdym razem znaleźć optymalne ustawienie, dzięki 
wykorzystaniu oczekującego na patent mechanizmu 
sprężynowego. Dodatkowo ułatwia ona wymianę  
paska i obrócenie osłony tarczy.

SMARTCARB™

ZABRUDZONY FILTR?  
PEŁNA MOC.
SmartCarb™ to zaawansowany technologicznie gaźnik 
automatycznie dostosowujący proporcje paliwa i powietrza, 
tak by silnik zachowywał maksymalną moc nawet kiedy filtry 
są zabrudzone. Dzięki temu filtry są bardziej trwałe, spada 
zużycie paliwa i emisja spalin. 

PRZECINARKI
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZECINARKI

ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO 
BEZPIECZNEJ I ERGONOMICZNEJ 
PRACY
Niezależnie od tego, czy pracujesz przecinarką w pełnym wymiarze 
godzin czy sporadycznie, informacje zawarte w naszym „Przewodniku 
użytkownika przecinarki” mogą Ci się przydać. To elektroniczne narzędzie 
stanowi uzupełnienie do instrukcji obsługi i zawiera kompletny, ilustrowany 
zdjęciami opis sposobu użytkowania i konserwacji przecinarki, tak by praca 
przebiegała wydajniej i bezpieczniej.

WIELOROWKOWY PASEK KLINOWY 

STARCZA NA DŁUŻEJ
Wielorowkowy pasek klinowy przeznaczony jest specjalnie do przecinarek 
Husqvarna i jest znacznie wytrzymalszy od typowych pasków tego typu.  
Nie wymaga przy tym częstego napinania i lepiej przenosi moc.

X-TORQ®

MOC, JAKIEJ POTRZEBUJESZ  
BEZ ZBĘDNYCH SPALIN 
Silniki X-Torq® zapewniają dużą skuteczność spalania, bez utraty wysokiej 
mocy i momentu obrotowego. Przy każdym suwie cylinder oczyszczany 
jest ze spalin przez strumień świeżego powietrza, tak by paliwo z mieszanki 
paliwowo-powietrznej nie miało z nimi kontaktu. Efekt? Znaczne ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń oraz spadek zużycia paliwa w porównaniu z 
podobnymi modelami bez X-Torq®.

KONSTRUKCJA TARCZY

WYMIANA TARCZY  
ZAWSZE NA CZAS
Kluczem do skutecznej pracy przecinarką są: bezpieczeństwo  
i wydajność. Pomysłowa konstrukcja tarcz Elite-Cut, Vari-Cut oraz 
Tacti-Cut umożliwia operatorowi natychmiastowe stwierdzenie 
stopnia zużycia tarczy, kąta przyłożenia, kierunku obrotów, 
głębokości roboczej i przeznaczenia danej tarczy.

PRZECINARKI

SAPARATOR PYŁU

KIEDY NIE MOŻNA  
CIĄĆ NA MOKRO
Przekształć swoją przecinarkę K4000 lub K535i 
w wydajną maszynę do cięcia na sucho, dodając 
nasz wyjątkowy separator pyłu, łatwo mocowany 
do osłony tarczy. Wystarczy następnie podłączyć 
separator do odkurzacza przemysłowego z filtrem 
HEPA, a pył zostanie odprowadzony. Efekt? Pył 
zbierany jest skuteczniej niż w przypadku 
jakiejkolwiek innej maszyny.
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WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK NA STR. 140

 Pojemność skokowa, cm³  Moc, kW  Maksymalna głębokość cięcia, mm   Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg  Napięcie, V
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronie 101.

OFERTA PRZECINAREK

 119 cm³

 5,8 kW

 350 /400 mm

 13,3 /13,7 kg

 94 cm³

 4,8 kW

 350 /400 mm

 11,0 /11,6 kg

 230 /120 /110 V

 2700 /1800 /2200 W

 350 mm

 8,5 kg

 230 mm

 3,5 kg

 74 cm³

 3,4 kW

 300 mm

 11,3 kg

 74 cm³

 3,7 kW

 300 /350 mm

 10 / 10,1 kg

HUSQVARNA

K 770

HUSQVARNA

K 535i

HUSQVARNA

K 1270

HUSQVARNA

K 770 VAC

HUSQVARNA

K 970

HUSQVARNA

K 4000

Ta przecinarka łączy w sobie najlepsze cechy 
popularnych modeli K 760 i K 970: łatwość obsługi, 
szybki w rozruchu silnik X-Torq® o dużej mocy oraz 
solidną obsadę łożyska mocowaną trzema śrubami  
i system napinania pasa SmartTension. 

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Wielorowkowy pasek klinowy.

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq®

 ■ SmartTension

Nasza największa przecinarka należy do  
najmocniejszych na świecie. Wyposażona została  
w oszczędny silnik X-Torq® oraz zapłon elektro-
niczny, ułatwiający uruchamianie. Regulowana  
bezstopniowo osłona tarczy ze stopu magnezu 
zmniejsza ogólny ciężar maszyny.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Wielorowkowy pasek klinowy.

 ■ X-Torq®

Maszyna ma moc umożliwiającą cięcie na dużą 
głębokość, a przy tym jest na tyle poręczna, by 
wykonać każdy rodzaj pracy. Półautomatyczna 
regulacja napięcia paska SmartTension ogranicza 
ryzyko jego zbyt słabego lub zbyt mocnego 
napięcia. Osłona tarczy ze stopu magnezu 
zmniejsza ogólny ciężar maszyny.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Wielorowkowy pasek klinowy.

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq®

 ■ SmartTension

Sprawdza się znakomicie podczas cięcia na mokro 
w miejscach wymagających ochrony środowiska, 
gdzie należy zminimalizować ilość ścieru. Łatwość 
utrzymania minimalnego przepływu wody, wystar-
czającego do skutecznej eliminacji pyłu. Możliwość 
łatwego przestawienia na cięcie na sucho dzięki 
montażowi separatora pyłu (opcja). 

 ■ Elgard, zabezpieczenie przeciążeniowe

 ■ Obroty „do użytkownika”

 ■ Prosta wymiana tarczy

 ■ Wymienna tulejka adaptacyjna

PRZECINARKI

Przecinarka akumulatorowa o mocy zapewniającej jej 
dużą wszechstronność przy wykonywaniu lżejszych 
prac. Lekka i ergonomiczna, doskonała dla osób 
układających chodniki czy dekarzy. Dzięki niskiemu 
poziomowi drgań i centralnemu umiesz czeniu tarczy 
maszyny, użytkownik zyskuje lepszą kontrolę w 
porównaniu z przecinarkami konwencjonalnymi.

 ■ Bezszczotkowy E-TORQ silnik

 ■ Zwalniacz elektryczny

 ■ savE™

 ■ Intuicyjne klawisze

 ■ Wodoszczelność (IPX4)

 ■ Zintegrowany uchwyt transportowy

Idealna do cięcia na sucho w miejscach, gdzie nie 
należy wytwarzać ścieru. Nowa, specjalnie opraco-
wana osłona tarczy umożliwia tej przecinarce 
skuteczne odprowadzanie pyłu, przy utrzymaniu 
wysokiej jakości i wydajności cięcia. Spełnia  
normy OSHA tabela 1 i znakomicie współpracuje  
z odkurzaczem S26.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Wielorowkowy pasek klinowy

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq®



99

MATERIAL ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85
S35 

TURBO
S45 S50

S65 
PLUS

S85 S35 S50
S50 

PLUS
S65 S85

KSZTAŁT SEGMENTU

KAMIEŃ NATURALNY ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

MATERIAŁY TWARDE ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ●  

BETON ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

UNIWERSALNA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

MATERIAŁY ŚCIERNE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ASFALT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 

••• = Optymalna ••  = Dobra •  = Dopuszczalna  = Niezalecana

PRZECINARKI

TABELA ZALECANYCH NARZĘDZI DIAMENTOWYCH

TARCZE DIAMENTOWE HUSQVARNA

ŁATWIEJ JEST PRACOWAĆ MĄDRZE
Podczas pracy przecinarką ręczną liczą się przede wszystkim wysoka wydajność i bezpieczeństwo, jednak należy  
także brać pod uwagę szybkość pracy. Niezbędny zatem jest dobór i montaż właściwego narzędzia tnącego. Tarcze 
Husqvarna do maszyn ręcznych oznaczono w sposób czytelny i intuicyjny. Dzięki oznaczeniom mówiącym o zastosowaniu 
użytkownik ma zawsze pewność, że używa właściwej tarczy do danej pracy, natomiast wskaźnik zużycia bocznego 
segmentów informuje o ich stanie minimalizując ryzyko zakleszczenia tarczy czy niebezpiecznego odbicia urządzenia. 
Strzałka wskazuje właściwy kierunek obrotów co ułatwia prawidłowy montaż tarczy.

HUSQVARNA ELITE-CUT DO 
SZYBKIEGO CIĘCIA WSZYSTKICH 
MATERIAŁÓW
Linia Elite-Cut to nasza Złota kategoria z najwyższej 
półki, zapewniająca największą skuteczność cięcia, 
idealna do intensywnego profesjonalnego użytku. 
Innowacyjna konstrukcja segmentów zapewnia 
skuteczne cięcie, chłodzenie i odprowadzanie ścieru, 
co zwiększa zarówno prędkość pracy, jak i trwałość 
narzędzi. Łatwe w montażu wrzeciono umożliwia 
powiększenie otworu z 20 do 25,4 mm. Opakowania 
zostały opracowane tak, by ułatwić wybór właściwej 
tarczy do danego materiału.

HUSQVARNA VARI-CUT DO 
UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAŃ
Linia Vari-Cut jest częścią naszej Srebrnej kategorii, 
polecanej wykonawcom robót ogólnych. Tarcze  
są wydajne i umożliwiają pracę z dużą prędkością,  
a przy tym są trwałe nawet przy częstym, wszech-
stronnym wykorzystaniu. Ta rodzina produktów 
obejmuje trzy wersje tarcz do cięcia różnych 
materiałów, co wyraźnie oznaczono na 
opakowaniach.

HUSQVARNA TACTI-CUT  
DO SPORADYCZNEGO CIĘCIA 
WSZYSTKICH MATERIAŁÓW
Tarcze Tacti-Cut należą do naszej standardowej 
oferty i są częścią Brązowej kategorii, idealnej  
do sporadycznej pracy. Łatwość użycia jest tu 
połączona z wysoką jakością, trwałością  
i korzystną ceną produktów.

Która tarcza jest odpowiednia  
do Twojej pracy? Wskazówek  
szukaj na opakowaniu, lub na  

husqvarna.pl
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WÓZKI DO PRZECINAREK

WĄŻ GUMOWY

HUSQVARNA WT 15

SKRZYNIE TRANSPORTOWE

Specjalnie zaprojektowane do naszych ręcznych 
przecinarek spalinowych. Wózek ułatwia cięcie w linii 
prostej oraz po łuku, a także pracę w pobliżu ścian i 
krawężników. Ze stabilizatorem osłony, utrzymującym 
maszynę stabilnie w wycięciu. Jest kompaktowy  
i można go składać, co ułatwia transport.

KV 9 /12, 587 76 84-02
KV 7, 587 76 84-01

Ułatwia uzupełnianie paliwa. Wykonany z  mocnego 
tworzywa, o pojemności 6 litrów. Spełnia normy ONZ.

505 69 80-01

9 metrów długości, szybkozłącze i możliwość 
połączenia kilku węży.

506 32 89-34

Kompaktowy i praktyczny zbiornik na wodę z pompą 
elektryczną. Pojemność 15 l umożliwia nieprzerwaną 
pracę przez 45 minut. Zasilany akumulatorem 
litowo-jonowym Gardena 18,5 V.

966 70 83-01, 220 V
966 70 83-02, 110 V

Idealne do ochrony i przechowywania różnego 
 rodzaju sprzętu w czasie transportu między 
 miejscami pracy. Wykonane ze sklejki ze wzmoc-
nionymi metalem narożnikami i krawędziami.

K 1270/K 970, 506 31 08-02
K 770, 505 46 02-01

ZESTAW KÓŁ

Ułatwia poruszanie się po płaskich powierzchniach 
oraz podczas cięcia nawierzchni. Gumowe podkładki 
zapewniają maszynie stabilność, kiedy nie jest 
używana lub pracuje na jałowych obrotach. Pasuje 
do naszych przecinarek spalinowych K 770, K 970 
oraz K 1270.

589 33 43-01

SEPARATOR PYŁU

Niezawodne usuwanie pyłu umożliwia cięcie na sucho. 
Szybkozłącze.

523 09 50-01, K 4000
596 84 01-01, K 535i

KANISTER
 OLEJ DO SILNIKÓW 
DWUSUWOWYCH

Nasze oleje do silników dwusuwowych powstają  
na bazie wysokiej jakości komponentów. Spełniają 
rygorystyczne wymagania wymagających 
użytkowników.

587 80 85-11

PRZECINARKI
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MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

K 1270 K 970 K 770 K 770 VAC

PARAMETRY TECHNICZNE

Poj. skokowa cylindra, cm³ 119 94 74 74

Moc, kW 5,8 4,8 3,7 3,7

Stosunek mocy do ciężaru 0,43 / 0,42 0,44 /0,41 0,37/0,37 0,30

Tarcza/prowadnica, mm 350 /400 350 /400 300/350 300

Maks. głębokość cięcia, mm 118 /145 125 /155 100 /125 125

Moc akustyczna LWA, dB(A) 117 115 115 115

Poziom ciśnienia akustycznego, dB(A) 104 104 101 101

Równoważna wartość drgań dla przedniego uchwytu, m /s² 6,9 /4,9 3,8 / 3,5 < 2,5 < 2,5

Równoważna wartość drgań dla tylnego uchwytu, m /s² 6,3 /5,3 4,2 / 4,0 < 2,5 < 2,5

Ciężar bez paliwa i urządzenia tnącego, kg 13,3 /13,7 11,0 /11,6 10 /10,1 11,3

FUNKCJE

Active Air Filtration™  •  •  •  •

SmartCarb™  •  •  •  •

Wielorowkowy pasek klinowy.  •  •  •  •

Zawór dekompresyjny EasyStart  •  •  •  •

Hermetyczna obudowa paska  •  •  •  •

Dwustronne ramię tnące  •  •  •  •

Łatwo regulowana osłona tarczy  •  •  •  •

Zestaw do cięcia na mokro  •  •  • —

Wymienna tulejka adaptacyjna  •  •  •  •

Silnik X-Torq®  •  •  •  •

DuraStarter™ —  •  •  •

SmartTension —  •  • —

Pompka paliwowa —  •  •  •

Wskaźnik poziomu paliwa —  •  •  •

K 4000

PARAMETRY TECHNICZNE

Silnik elektryczny, V 230 /120 /110

Moc, W 2700 /1800 /2200

Prąd znamionowy, A 12 /15 /20

Tarcza, mm 350

Głębokość robocza, mm 125

Moc akustyczna LWA, dB(A) 105

Poziom ciśnienia akustycznego, dB(A) 95

Równoważna wartość drgań dla przedniego uchwytu, m /s² 3,5

Równoważna wartość drgań dla tylnego uchwytu, m /s² 3,5

Ciężar bez przewodu i osprzętu tnącego, kg 8,5

FUNKCJE

Elgard, zabezpieczenie przeciążeniowe  •

Obroty „do użytkownika”  •

Prosta wymiana tarczy  •

Wymienna tulejka adaptacyjna  •

Zestaw do cięcia na mokro  •

K 535i

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ akumulatora Li-Ion

Napięcie, V 36

Typ silnika BLDC (bezszczotkowy)

Tarcza, mm 230

Głębokość cięcia, mm 76

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) 98,5

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A) 109,5

Równoważny poziom drgań (ahv, eq),  
uchwyt przedni/tylny, m /s²

2,1 / 2,5

Ciężar (bez akumulatora i osprzętu tnącego), kg 3,5

OPIS

Akumulator litowo-jonowy  •

savE™  •

Zwalniacz elektryczny  •

Zaczep bezpieczeństwa  •

PRZECINARKI



102

WYJĄTKOWE URZĄDZENIA TNĄCE DAJĄ  
WYJĄTKOWE REZULTATY PRACY 
Nasze urządzenia Combi mogą pracować w trybie BioClip® (rozdrabnianie) lub wyrzutu 
tylnego. Ich wnętrze zostało wytłoczone z litego metalu, co optymalizuje przepływ 
powietrza, a to z kolei przekłada się na wysoką wydajność. Urządzenia tnące Combi 132  
i Combi 155 (pasujące do maszyn P 525D i P 520D) wykonano ze stali o grubości 4,5 mm 
i wyposażono w wymienne osłony boczne zapewniające im trwałość i niezawodność. 

Duża moc i wszechstronność mieszczące się w kompaktowej, wytrzy małej 

konstrukcji. Oto recepta Husqvarna na sukces profesjonalnych kosiarek z 

przednim urządzeniem roboczym. Dzięki wydajnym urządzeniom tnącym  

i dużemu wyborowi przydatnych przystawek, te wszechstronne maszyny 

pomogą Ci zwiększać dzienne obroty przez cały rok, w wersji z silnikiem 

benzynowym lub wysokoprężnym.

KOSIARKI SAMOJEZDNE

WYKONAJ PRACĘ 
DOBRZE I SZYBKO,  
W KAŻDYM MIEJSCU
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WYKONAJ PRACĘ 
DOBRZE I SZYBKO,  
W KAŻDYM MIEJSCU

KONSTRUKCJA  
URZĄDZENIA TNĄCEGO

ZNAKOMITY ZASIĘG I KONTROLA
Dzięki montowanemu z przodu urządzeniu tnącemu teren pracy 
jest doskonale widoczny z fotela kierowcy, umożliwiając precy zyjne 
wykaszanie. Wysunięte urządzenie tnące ułatwia koszenie w 
narożach i przy murach oraz płotach, a jego płaska konstrukcja 
umożliwia docieranie pod krzewy czy ławki parkowe.
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Badania* wykazały, że duże kosiarki profesjonalne wykaszają jedynie około 65 % całkowitej powierzchni trawników, na których 
pracują. O pozostałe 35 % trzeba zadbać osobno, za pomocą kosiarki konwencjonalnej lub wykaszarki. W efekcie wydajność 
pracy wyraźnie spada, a jej koszty rosną. Przekłada się to na mniejszą rentowność firmy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
fakt, że większości kosiarek nie projektowano z myślą o złożonych obszarach, z którymi profesjonaliści muszą się mierzyć  
na co dzień. Wyjątkiem jest nasza nowa seria 500 kompaktowych kosiarek z przednim urządzeniem tnącym. Maszyny te 
charakteryzuje wiele ciekawych rozwiązań ograniczających dodatkowe prace do 20 % powierzchni. Oznacza to, że szybciej 
skończysz pracę, aby zacząć kolejną.

*  Badania porównujące wydajność kosiarek z przednim urządzeniem tnącym 72" i napędem na tylne koła z maszynami Husqvarna P 500 z urządzeniem tnącym  
61" przeprowadzano w trakcie całego sezonu koszenia.

KONCEPCJA KOSZENIA TRAWNIKA

OGRANICZ LICZBĘ PRAC DODATKOWYCH  
– OSZCZĘDZISZ CZAS I PIENIĄDZE

KOSIARKI SAMOJEZDNE

ROZWIĄZANIE FIRMY HUSQVARNA ROZWIĄZANIE TYPOWE

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

CHCESZ MIEĆ BIEŻĄCE INFORMACJE  
O SWOICH KOSIARKACH? PODŁĄCZ JE 
Aby profesjonalnie zarządzać swoimi kosiarkami, zapoznaj się z usługą 
Husqvarna Fleet Services™. Wystarczy, że dodasz czujnik Husqvarna do 
każdej kosiarki, aby móc otrzymywać na bieżąco informacje o ich pracy. 
Dostaniesz powiadomienie o konieczności przeglądu, będziesz znać 
przebieg silnika i historię serwisowania, a także ostatnie zarejestrowane 
położenie maszyny. 

WYSOKOŚĆ KOSZENIA 

ZMIEŃ WYSOKOŚĆ KOSZENIA,  
NIE WSTAJĄC Z FOTELA
W zależności od wybranego urządzenia tnącego, 
wysokość koszenia regulować można w różny sposób. 
W urządzeniach Combi X-line, wysokość ustawiać 
można z fotela operatora za pomocą dźwigni 
hydraulicznych.
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PRZEGUBOWY  
UKŁAD KIEROWNICZY

NIEZRÓWNANA 
ZWROTNOŚĆ
Przegubowy układ kierowniczy umożliwia 
zachodzenie tylnych kół pod maszynę 
podczas skręcania. W efekcie maszyna 
jest bardzo zwrotna i przy pełnym skręcie 
uzyskuje minimalny promień. Niewielkie 
rozmiary oraz przegubowy układ kierow-
niczy ułatwiają manewrowanie maszyną  
w ciasnych przestrzeniach.

WYTRZYMAŁOŚĆ

TWORZONE Z MYŚLĄ O DŁUGICH 
LATACH PROFESJONALNEJ PRACY
Sztywna, wzmacniana i solidna otwarta konstrukcja drabinowa stalowej 
ramy zapewnia łatwy dostęp podczas prac serwisowych. Dla uzyskania 
większej trwałości cały tył wykonany został z litego żeliwa sferoidalnego. 
Bardzo wydajne urządzenie tnące typu Combi wytłoczone zostało z litej 
blachy stalowej opartej na mocnej ramie. Trwałe, odporne na przebicie 
kółka podporowe wypełnione powietrzem zapewniają dobrą amortyzację  
i płynną pracę oraz maksymalną sprawność maszyny.

RYGORYSTYCZNE TESTY

WYSOKA JAKOŚĆ NIE JEST  
DZIEŁEM PRZYPADKU
Na swojej maszynie Husqvarna możesz polegać każdego dnia. To dlatego, 
że wszystkie nasze produkty profesjonalne przeszły wyczerpujące testy w 
warunkach rzeczywistych, w naszych laboratoriach i w terenie, dzięki czemu 
spełniają najsurowsze normy pod względem jakości i wytrzymałości. 

KOSIARKI SAMOJEZDNE
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INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

WYGODNIE ZNACZY 
EFEKTYWNIE
Nasze profesjonalne kosiarki z przednim 
urządzeniem tnącym mają ergonomiczny interfejs 
użytkownika z łatwo dostępnymi elementami 
sterowania, zapewniający komfort jazdy podczas 
wielogodzinnej pracy. Kierowanie wymaga 
mniejszego wysiłku dzięki wytrzymałemu 
hydraulicznemu wspomaganiu kierownicy, a duże 
koła tylne i przednie poprawiają komfort jazdy, 
zapewniają dostęp w każde miejsce i ograniczają 
ryzyko uszkodzenia delikatnych nawierzchni.

NISKI PROFIL URZĄDZENIA

MOŻLIWOŚĆ KOSZENIA POD 
KRZEWAMI I ŁAWKAMI
Niski profil przedniego urządzenia tnącego ma wiele zalet. Urządzenie 
dociera w miejsca, do których nie ma dostępu większość kosiarek 
samojezdnych, na przykład pod ławki w parku i krzewy, dzięki czemu 
operator kosi więcej bez wstawania z fotela, pozostawiając mniej prac  
do wykonania ręcznie, wykaszarką. 

ELEKTRONICZNY WTRYSK PALIWA

WIĘKSZA MOC – MNIEJ PALIWA  
I ZANIECZYSZCZEŃ
Model P 524EFI wyposażony jest w elektroniczny wtrysk paliwa (EFI). 
Dzięki wydajnemu spalaniu dostarcza on dodatkową moc i moment 
obrotowy, niezbędne do zachowania wyższej prędkości jazdy na 
nierównym terenie. Ograniczone jest także zużycie paliwa i emisja 
zanieczyszczeń. Uruchamianie jest proste, nie ma potrzeby ręcznego 
włączania ssania. Przekręcasz kluczyk i w drogę! 

KOSIARKI SAMOJEZDNE
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PUNKTY SERWISOWE

ŁATWY DOSTĘP UŁATWIA KONSERWACJĘ
Unoszone urządzenie robocze oraz łatwy dostęp do podzespołów wymagających 
serwisu ułatwiają codzienną kontrolę i konserwację. Urządzenie tnące ma wymagające 
smarowania trzpienie, łatwo dostępne od góry, a pozycja serwisowa urządzenia ułatwia 
jego czyszczenie i serwis podzespołów znajdujących się pod nim.

KOSIARKI SAMOJEZDNE

NAPĘD NA CZTERY KOŁA

SPRAWNA JAZDA W KAŻDYM TERENIE
Napęd na cztery koła (AWD) zapewnia przyczepność nawet na nierównym, 
mokrym czy śliskim podłożu oraz na pochyłościach. Nisko umieszczony środek 
ciężkości maszyny oraz doskonały napęd na 4 koła (AWD) zapewniają 
kosiarkom stabilność podczas jazdy po terenie pochyłym. AWD automatycznie 
dostosowuje przyczepność każdego z kół, zależnie od sytuacji i stanu podłoża. 
Wysokowydajne pompy tłokowe o zmiennym wydatku z oddzielnymi 
przekładniami dla osi przedniej i tylnej.
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PRACA PRZEZ CAŁY ROK

W KAŻDEJ SYTUACJI, 
O RÓŻNYCH PORACH 
ROKU
Nasze kosiarki z przednim urządzeniem tnącym 
to więcej niż maszyny do koszenia trawy. Duży 
wybór przystawek zmienia je w uniwersalne 
narzędzia, umożliwiające wykonanie licznych 
prac w parku i ogrodzie. W wersji z kabiną 
można pracować przy każdej pogodzie,  
przez cały rok. 

PO SEZONIE,  
CZYLI NIGDY
Duża oferta urządzeń tnących i innych przystawek, a  
także modele z kabiną, zmieniają nasze kosiarki z przednim 
urządzeniem tnącym w wyjątkowo uniwersalne pojazdy.  
Mając kilka takich maszyn, nigdy nie będziesz bez pracy  
– nawet wtedy, gdy u innych sezon już się skończy. 

KOSIARKI SAMOJEZDNE

SZYBKOZŁĄCZE 

SZYBKO ZMIEŃ TRYB PRACY
Z koszenia do pracy dmuchawą, potem szczotką i na powrót do 
koszenia – dzięki wygodnemu szybkozłączu wystarczy kilka minut, 
by zmienić przystawkę i zacząć pracę zupełnie innego typu.  
A wszystko to bez użycia specjalnych narzędzi. 
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WYGLĄD

PRZESTRONNA KABINA  
Z WIDOKIEM
W kabinie jest mnóstwo miejsca, a duże okna zapewniają 
pełen widok na teren wokoło, aby operator mógł  
obserwować miejsce pracy. Wycieraczka obejmuje  
swoim zasięgiem dużą część  
przedniej szyby, dzięki  
czemu bezpiecznie można  
kierować pojazdem w  
czasie deszczu. 

POZYCJA KIERUJĄCEGO

KOMFORT PRACY
Dzień pracy w kabinie to dobry dzień. Fotel jest w pełni 
amortyzowany, zapewniając poczucie komfortu przez 
cały czas pracy. Poziom hałasu i drgań jest niski, 
ponieważ kabina oddzielona jest od podwozia, a sufit 
wykonano z tworzywa dźwiękochłonnego. W zimne 
dni zintegrowane ogrzewanie zapewnia ciepło  
w kabinie.

DEMONTAŻ

LATEM PO PROSTU JĄ ZDEMONTUJ
Kabina dostępna jest wyłącznie w wersji montowanej 
fabrycznie, co nie oznacza, że nie można jej zdemontować. 
Jeżeli latem wolisz pracować na wolnym powietrzu, możesz 
ją zdemontować samodzielnie, bez specjalnych narzędzi, 
i przechować do czasu, gdy znów będzie potrzebna. 

KOSIARKI SAMOJEZDNE

Kabina dostarczana jest zmontowana, z fotelem Grammer, 
zestawem hydraulicznym, przeciwwagą, skrzynką sterującą, 
reflektorami i kierunkowskazami, światłem obrotowym i 
światami pozycyjnymi – przednim i tylnym.
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 1123 cm³

 18,7 kW przy 3000 obr./min

 132 /155 cm

 30 –112 mm

 898 cm³

 14,5 kW przy 3000 obr./min

 132 /155 cm

 30 –112 mm

 1123 cm³

 18,7 kW przy 3000 obr./min

 132 /155 cm

 25 –127 mm

HUSQVARNA

P 525D 
HUSQVARNA

P 520D

HUSQVARNA

P 525D Z KABINĄ

KOSIARKI SAMOJEZDNE

OFERTA KOSIAREK Z PRZEDNIM URZ ĄDZENIEM TNĄCYM

Kosiarka samojezdna o bardzo dużej mocy, z kołami o średnicy 20 cali i wyso-
koprężnym silnikiem Kubota 1123 cm³. Napęd na wszystkie koła oraz przegubowy 
układ kierowniczy ułatwiają manewrowanie maszyną nawet na terenie nierównym 
i pełnym przeszkód. Możliwość zastosowania bardzo wydajnych urządzeń tnących 
do 155 cm daje znakomite efekty pracy na dowolnym terenie, dzięki czemu 
maszyna jest idealna dla administratorów hoteli, osiedli mieszkaniowych i terenów 
miejskich oraz dla firm zajmujących się pielęgnacją terenów zieleni. Profesjonalnej 
klasy części oraz łatwość serwisowania gwarantują trwałość bez kompromisów 
oraz maksymalny czas pracy.

 ■ Wspomaganie kierownicy

 ■ Napęd na cztery koła (AWD)

 ■ Podnośnik hydrauliczny

 ■ ROPS

Kosiarka samojezdna o dużej mocy, z kołami o średnicy 18 cali i wysoko prężnym 
silnikiem Kubota 898 cm³. Napęd na wszystkie koła oraz przegubowy układ 
kierowniczy ułatwiają manewrowanie maszyną nawet na terenie nierów nym i 
pełnym przeszkód. Możliwość zastosowania bardzo wydajnych urządzeń 
tnących do 155 cm daje znakomite efekty pracy na dowolnym terenie, dzięki 
czemu maszyna jest idealna dla administratorów hoteli, osiedli mieszkaniowych 
i terenów miejskich oraz dla firm zajmujących się pielęgnacją terenów zieleni. 
Profesjonalnej klasy części oraz łatwość serwisowania gwarantują trwałość bez 
kompromisów oraz maksymalny czas pracy.

 ■ Wspomaganie kierownicy

 ■ Napęd na cztery koła (AWD)

 ■ Podnośnik hydrauliczny

 ■ ROPS

Kosiarka samojezdna o bardzo dużej mocy, z kołami o średnicy 20 cali i wyso-
koprężnym silnikiem Kubota 1123 cm³. Napęd na wszystkie koła oraz przegubowy 
układ kierowniczy ułatwiają manewrowanie maszyną nawet na terenie nierównym 
i pełnym przeszkód. Możliwość zastosowania bardzo wydajnych urządzeń tnących 
do 155 cm daje znakomite efekty pracy na dowolnym terenie, dzięki czemu 
maszyna jest idealna dla administratorów hoteli, osiedli mieszkaniowych i terenów 
miejskich oraz dla firm zajmujących się pielęgnacją terenów zieleni. Profesjo-
nalnej klasy części oraz łatwość serwisowania gwarantują trwałość bez kompro-
misów oraz maksymalny czas pracy. Dzięki kabinie i różnorodnym przystawkom 
roboczym maszyna zmienia się we wszechstronne, całoroczne narzędzie mogące 
wykonywać wszelkie prace, w tym odgarnianie śniegu, wycinanie krzewów  
i zamiatanie.

 ■ Wspomaganie kierownicy

 ■ Napęd na cztery koła (AWD)

 ■ Podnośnik hydrauliczny

 ■ Kabina
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 726 cm³

 16 kW przy 3000 obr./min

 122 cm

 25 –75 mm

 726 cm³

 13,9 kW przy 3000 obr./min

 103 /112 /122 cm

 25 –75 mm

HUSQVARNA

P 524EFI
HUSQVARNA

P 524

Szybka, wydajna i kompaktowa kosiarka spalinowa z przednim urządzeniem 
tnącym. Napęd na cztery koła i przegubowy układ kierowniczy dają łatwość 
manewrowania maszyną nawet na terenie o skomplikowanym kształcie, dzięki 
czemu maszyna jest idealna dla administratorów hoteli, osiedli mieszkaniowych  
i terenów miejskich oraz dla firm zajmujących się pielęgnacją terenów zieleni. 
Profesjonalnej klasy części oraz łatwość serwisowania gwarantują trwałość bez 
kompromisów oraz maksymalny czas pracy. Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) 
zwiększa moc i moment obrotowy, obniżając jednocześnie zużycie paliwa i 
emisję zanieczyszczeń. Ułatwia on również rozruch, eliminując potrzebę 
ręcznego uruchamiania ssania.

 ■ Wspomaganie kierownicy

 ■ Napęd na cztery koła (AWD)

 ■ Podnośnik hydrauliczny

 ■ ROPS

 ■ Elektroniczny wtrysk paliwa

 ■ Stacyjka z kluczykiem

Szybka, wydajna i kompaktowa kosiarka spalinowa z przednim urządzeniem 
tnącym. Napęd na cztery koła i przegubowy układ kierowniczy dają łatwość 
manewrowania maszyną nawet na terenie o skomplikowanym kształcie, dzięki 
czemu maszyna jest idealna dla administratorów hoteli, osiedli mieszkaniowych 
i terenów miejskich oraz dla firm zajmujących się pielęgnacją terenów zieleni. 
Profesjonalnej klasy części oraz łatwość serwisowania gwarantują trwałość bez 
kompromisów oraz maksymalny czas pracy.

 ■ Wspomaganie kierownicy

 ■ Napęd na cztery koła (AWD)

 ■ Podnośnik hydrauliczny

 ■ ROPS

 Pojemność skokowa, cm³  Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW  Szerokość robocza, min. – maks., cm   Wysokość robocza, min. – maks., cm
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronie 115.

KOSIARKI SAMOJEZDNE

OFERTA KOSIAREK Z PRZEDNIM URZ ĄDZENIEM TNĄCYM
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ROZSIEWACZ  
OBROTOWYSZCZOTKA DO CHWASTÓW ROZSIEWACZ

Do piasku, soli, nasion czy nawozu o ziarnistości do 
8 mm. Pojemność 70 litrów, bezstopniowa regulacja 
szybkości obrotów tarczy i pokrywa otwierana 
i zamykana z fotela kierowcy.

967 09 89-01

Szczotka napędzana wałkiem odbioru mocy do 
skutecznego usuwania chwastów i zanieczyszczeń 
z kanałów ściekowych, chodników czy wzdłuż 
krawężników. Kąt nachylenia szczotki regulowany  
z fotela kierowcy. Średnica 50 cm. Wymaga  
zestawu hydraulicznego i przeciwwagi.

587 93 28-01

Rozsiewacz elektryczny do rozsypywania piasku i soli 
na chodnikach. Bezstopniowa regulacja prędkości 
walca. Galwanizowany pojemnik ma objętość 70 litrów.

967 33 98-01

Urządzenia Husqvarna Combi łączą bardzo 
skuteczne rozdrabnianie BioClip® z wyrzutem 
tylnym. Solidna konstrukcja wytłoczona z litego 
metalu o grubości 4,5 mm optymalizuje przepływ 
powietrza, co przekłada się na wysoką wydajność 
pracy. Wszystkie urządzenia mają wymienne osłony 
boczne. Dostępne szerokości robocze: 132 cm  
i 155 cm. Wersje X wyposażone są w hydrostatyczną 
regulację wysokości koszenia.

967 29 38-01, Combi 132
967 29 40-01, Combi 132X
967 29 39-01, Combi 155
967 29 41-01, Combi 155X

URZĄDZENIA COMBI

OSPRZĘT DO MODELI  
P 525D/P 520D

KOSIARKI SAMOJEZDNE

SZCZOTKA ŁYŻKA CZOŁOWA

KOSIARKA BIJAKOWA 
NAPĘDZANA WAŁKIEM 
ODBIORU MOCY

Szczotka napędzana wałkiem odbioru mocy do 
skutecznego usuwania cienkiej warstwy śniegu, liści 
i śmieci. Wzmocniona wersja o większej średnicy i 
zakresie regulacji kąta pracy. Maks./min. szerokość 
robocza — 130/120 cm. Wymaga zestawu 
hydraulicz nego i przeciwwagi.

590 45 00-01

Hydrauliczne sterowanie przechyłem i opróżnianiem. 
Szerokość robocza — 120 cm. Udźwig — 65 kg. 
Wymaga zestawu hydraulicznego i przeciwwagi.

965 99 74-01

Unowocześniona konstrukcja ze wzmocnioną 
przekładnią stożkową, większym zakresem regulacji 
wysokości roboczej i większą skutecznością koszenia 
gęstej roślinności. Przednie kółka podporowe 
obracają się o 360 stopni i są odporne na przebicie. 
Szerokość robocza — 120 cm. Zaleca się stosowanie 
tylko z modelem P 525D. Wymaga przeciwwagi.

596 86 75-01
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PRZECIWWAGA

LEMIESZ SKŁADANY

ZESTAW HYDRAULICZNY

PŁUG 
WIRNIKOWY

ZESTAW DROGOWY

DMUCHAWA FOTEL GRAMMER

LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA

Indywidualnie sterowane hydraulicznie lemiesze. 
Dwustronne nakładki z blachy HARDOX. Dwie 
regulowane osłony. Maks./min. szerokość robocza 
— 140/119 cm. Wymaga zestawu  hydraulicznego 
i przeciwwagi. 

965 99 72-01

Dwa dodatkowe łączniki hydrauliczne sterujące 
przystawkami mocowanymi z przodu. Zawiera zawór, 
wyłącznik, przewody z przyłączami i kable.

966 75 45-01 

Oferujemy akcesoria konieczne do poruszania się 
po drogach publicznych. Należy zapoznać się z 
miejscowymi przepisami, by poznać wymogi w tym 
zakresie.

966 79 09-01 Zestaw startowy
966 79 11-01 Trójkąt ostrzegawczy

Dmuchawa napędzana wałkiem odbioru mocy do 
sprzątania dużych otwartych przestrzeni. Cichy 
wentylator o dużej mocy wytwarza przepływ 
powietrza o wartości 80 m³/min. Wylot powietrza 
obracający się o 360 stopni, regulowany z fotela 
kierowcy. Wymaga zestawu hydraulicznego.

587 93 29-01

Komfortowy fotel z możliwością  regulacji, zapew-
niający optymalną  ergonomię. Dostępny również z 
podgrzewanym siedziskiem. Dodatkowo dostępne 
są podłokietniki.

967 00 84-01
967 00 84-02, podgrzewany
965 89 68-01, zestaw podłokietnika, prawy
965 89 70-01, zestaw podłokietnika, lewy

Solidny stalowy lemiesz do odśnieżania. Hydrauliczna 
regulacja ustawienia; szerokość robocza 140 cm. 
Wymaga zestawu hydraulicznego i przeciwwagi. 
Aby sprostać wymaganiom w różnych krajach, 
lemiesz należy wyposażyć w osłony i zgarniacz lub 
kółka podporowe i osłonę gumową. 

592 75 51-01
592 75 52-01, Stalowe osłony i zgarniacz
592 75 53-01, Kółka podporowe i osłona gumowa

KOSIARKI SAMOJEZDNE

PEŁNA OFERTA OSPRZĘTU NA 
HUSQVARNA.PL

Tylna przeciwwaga zapewniająca lepszą przy czep-
ność i stabilność. Konieczna w przypadku korzy-
stania z przystawek mocowanych z przodu. Ciężar 
całkowity 62 kg. W tym oddzielne obciążniki 5 × 10 kg, 
które można łączyć, umieszczane na ramie 
montażowej (12 kg)

966 75 49-01

Niezwykle wydajny i wytrzymały dwustopniowy 
pług wirnikowy. Wymaga zestawu hydraulicznego 
i przeciwwagi. Szerokość robocza 120 cm, 
wyrzutnik obracający się w zakresie 300 stopni.

590 45 19-01
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KOSIARKA BIJAKOWA

PŁUG  
WIRNIKOWY

BRONA

LEMIESZ SKŁADANY

SZCZOTKA

BRONA ZAGRABIAJĄCA

LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA

Solidna, niezawodna kosiarka bijakowa, przezna-
czona do trudnych  terenów porośniętych wysoką 
trawą i niskimi  zaroślami. Wyposażona w wytrzymałą 
przekładnię stożkową, zapewniającą maksymalną 
trwałość. Szerokość robocza: 100 cm.

966 79 65-01

Przystawka mocowana z przodu radzi sobie 
doskonale z wzruszaniem zbitych nawierzchni 
żwirowych i prze cinaniem korzeni chwastów.  
Dla uzy skania najlepszego efektu zalecana do 
użytku wraz z broną zagrabiającą. Regulowana 
głębokość robocza. Szerokość robocza: 125 cm.

587 93 20-01

Kompaktowy i wszechstronny lemiesz składany, 
wykonany z wytrzymałej stali. Mechaniczna regulacja 
umożliwia usta wienie ostrza w kształcie litery V,  
Y lub na ukos. Wyposażony w gumową nakładkę. 
Szerokość robocza: 120 cm.

966 85 01-01

Obrotowa szczotka do zamiatania liści, odśnieżania 
itp. Może być ustawiona pod kątem w prawą lub  
lewą stronę. Szerokość robocza: 120 cm.

966 79 63-01

Przystawka mocowana z tyłu, używana wraz z broną 
do wyrównywania nawierzchni żwiro wych i zbierania 
chwastów. Opuszczana i unoszona elektrycznie  
z fotela kierowcy. Szerokość robocza: 125 cm.

587 93 25-01

Komfortowy fotel z możliwością regulacji, zapew-
niający optymalną ergonomię. Dostępny również  
w wersji z podgrzewaniem. Dodatkowo dostępne  
są podłokietniki.

966 95 42-01
966 95 42-02, podgrzewany
965 89 68-01, zestaw podłokietnika, prawy
965 89 70-01, zestaw podłokietnika, lewy

FOTEL GRAMMER

OSPRZĘT DO MODELU P 524
URZĄDZENIA 
COMBI

Urządzenia Husqvarna Combi łączą bardzo 
skuteczne rozdrabnianie BioClip® z wyrzutem 
tylnym. Wytrzymała konstrukcja wytłoczona z litego 
metalu o grubości 3 mm optymalizuje przepływ 
powietrza, co przekłada się na wysoką wydajność 
pracy. Dostępne szerokości robocze: 103 cm (41"),  
112 cm (44") i 122 cm (48"). 

967 27 25-01, Combi 103, pasuje do P 524
967 69 35-01, Combi 112, pasuje do P524
967 29 37-01, Combi 122, pasuje do P 524EFI i P 524

KOSIARKI SAMOJEZDNE

Bardzo wydajny i wytrzymały jednostopniowy  
pług wirnikowy o szerokości roboczej 100 cm,  
z wyrzutnikiem obracającym się w zakresie  
180 stopni.

966 79 64-01

Solidny stalowy lemiesz o stalowej krawędzi. 
Szerokość robocza: 125 cm.

966 83 30-01
531 00 71-34, lemiesz gumowy
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MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

P 525D /
P 525D Z KABINĄ

P 520D P 524EFI P 524

PARAMETRY TECHNICZNE

Producent silnika Kubota Kubota Kawasaki Kawasaki

Nazwa silnika D1105 D 902 FX Series V-Twin FX Series V-Twin

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW 18,7@ 3000 14,5 @ 3000 16 @ 3000 13,9 @ 3000

Rodzaj przekładni Hydrostatyczna AWD Hydrostatyczna AWD Hydrostatyczna AWD Hydrostatyczna AWD

Pojemność skokowa, cm³ 1123 898 726 726

Cylindry 3 3 2 2

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) * 105 103 104 104

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) ** 92 88 88 88

Poziom drgań, kierownica*** 1,7 1,7 3 3

Poziom drgań, fotel*** 0,7 0,7 0,7 0,7

Chłodzenie silnika Ciecz Ciecz Powietrze Powietrze

Prądnica, A 40 40 20 20

Akumulator, V/Ah 12 /62 12 /62 12 /24 12 /24

Rodzaj filtra powietrza
Kanistrowy, przystosowany  
do ciężkich warunków

Kanistrowy, przystosowany  
do ciężkich warunków

Kanistrowy, przystosowany  
do ciężkich warunków

Kanistrowy, przystosowany  
do ciężkich warunków

Pojemność zbiornika paliwa, litry 25 25 22 22

Pojemność zbiornika oleju (z filtrem), litry 3,3 3,3 2,1 2,1

Producent skrzyni biegów Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki

Model skrzyni biegów KTM 23 KTM 23 KTM 23 KTM 23

Prędkość jazdy w przód, min.–maks., km/h 0 –18 0 –15 0 –13 0 –13

Prędkość jazdy w tył, min.–maks., km/h 0 –11 0 –12 0 – 9 0 – 9

Okrąg nieskoszonej trawy, cm 58 55 50 50

Dodatkowe urządzenia tnące
Combi 155X /Combi 155 /
Combi 132X /Combi 132

Combi 155X /Combi 155 /
Combi 132X /Combi 132

Combi 103 /Combi 112/ 
Combi 122

Combi 103 /Combi 112/ 
Combi 122

Grubość urządzenia tnącego, mm 4,5 4,5 4 4

Wysokość koszenia, min. – maks., cm 30 -112 30 -112 25 –75 25 –75

Wysokość koszenia, stopnie 7 7 7 7

Uruchamianie noży Sprzęgło elektryczne Sprzęgło elektryczne Sprzęgło elektryczne Sprzęgło elektryczne

Rodzaj konstrukcji ramy Podwozie drabinowe Podwozie drabinowe Podwozie drabinowe Podwozie drabinowe

Rodzaj fotela W pełni amortyzowany W pełni amortyzowany Premium Premium

Rozmiar opon przednich, cale 20 × 10 – 10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Rozmiar opon tylnych, cale 20 × 10 – 10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Rozstaw kół, cm 106 106 100 100

Prześwit pod maszyną, mm 140 105 105 105

Maszyna bez osprzętu, długość, cm 211 /227 207,5 205 205

Maszyna bez osprzętu, szerokość, cm 114 /125,5 111 98 98

Maszyna bez osprzętu, wysokość, cm ROPS podn/opuszcz 203/133 ROPS podn/opuszcz 200/130 ROPS podn/opuszcz 192/115 ROPS podn/opuszcz 192/115

Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg 665 /907 627 410 387

FUNKCJE

Wspomaganie kierownicy • • • •

Napęd na cztery koła (AWD) • • • •

Chłodnica oleju • • • •

Podnośnik hydrauliczny • • • •

Pozycja serwisowa • • • •

Podłokietniki na zawiasach • • • •

Cyfrowy licznik motogodzin • • • •

Wyjście 12V • • • •

ROPS • / — • • •

Miejsce na kubek — — • •

*Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice 
względem kodu testowego rzędu 1 –2 dB(A). Na emisję hałasu oraz poziom ciśnienia  akustycznego może mieć wpływ rodzaj używanego urządzenia tnącego. Podane wartości dotyczą maszyny wyposażonej w urządzenie tnące najbardziej  
typowe dla danego modelu kosiarki. Więcej informacji znaleźć można w „Instrukcji obsługi”. **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN ISO 5395-1 Dane dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut 
(standardowe odchylenie) rzędu 1,2 dB(A). ***Poziom drgań zgodnie z EN ISO 5395-1 Podane wartości drgań charakteryzuje typowy rozrzut rzędu 0,2 m /s² (kierownica) oraz 0,8 m /s² (fotel).

KOSIARKI SAMOJEZDNE
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Kosiarką Husqvarna o zerowym promieniu skrętu wykonasz pracę 

szybko i wygodnie. Maszyna szybko porusza się po trawniku, nie 

pozostawiając nieskoszonej trawy nawet na ostrych zakrętach.  

Model Z560X przeznaczony jest do intensywnej, profesjonalnej  

pracy i zapewnia wiele lat znakomitych rezultatów. 

ŁATWOŚĆ SERWISU

UPROSZCZONY SERWIS  
I KONSERWACJA
Kosiarki o zerowym promieniu skrętu bywają kłopotliwe w obsłudze.  
Ta jest inna. Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do przekładni  
i urządzenia tnącego, a regulacja biegu jałowego czy zdjęcie osłony 
urządzenia tnącego nie wymagają użycia narzędzi. Poświęcasz zatem 
mniej czasu na konserwację kosiarki, a więcej na pielęgnację trawnika. 

 KOMFORT 

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ JAZDY
Łatwość obsługi. Świetne wyważenie. Łatwość manewrowania.  
A za dźwigniami komfortowo zasiada użytkownik, mający do 
dyspozycji w pełni amortyzowany fotel z EVC (elastomeryczną 
kontrolą drgań) i miękkim siedziskiem. Operator pokocha  
tę maszynę. 

KOSIARKA O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

SZYBKOŚĆ  
I PRECYZJA
– ZAWSZE
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WYTRZYMAŁOŚĆ

TWORZONE Z MYŚLĄ O DŁUGICH 
LATACH PROFESJONALNEJ PRACY
Model Z 560X skonstruowano z najbardziej wytrzymałych tworzyw,  
aby zapewnić maszynie trwałość i wydajność. Stalową ramę na 
wzmocnionej spawami konstrukcji rurowej, żeliwne adaptery noży  
oraz trwałe, spawane urządzenie tnące wykonano z myślą o długich  
latach intensywnej, profesjonalnej pracy. 

WYDAJNOŚĆ

PRACA PRZEBIEGA 
BŁYSKAWICZNIE
Maksymalna prędkość jazdy 19 km/h – duża, jak na 
koszenie – oraz urządzenie tnące o szerokości roboczej 
do 152 cm umożliwiają modelowi Z560X wydajną pracę. 
Dzięki indywidualnemu hydraulicznemu napędowi  
kół promień skrętu może być mały, a wejście w zakręt 
precyzyjne, dzięki czemu maszyna szybko wykasza  
cały teren. Na wydajność kosiarki ma także wpływ nowy 
akumulator o dużej mocy i automatyczny hamulec 
postojowy, zapewniający bezproblemowe uruchamianie 
i zatrzymywanie.

JAKOŚĆ CIĘCIA

NIEZMIENNIE IDEALNE 
REZULTATY
Połączenie urządzenia tnącego o wysokości  
14 cm, wysokowydajnych noży i optymalnych 
przegród pozwala uzyskać niezwykłą jakość 
cięcia i równomierne rozrzucanie ścinków. Dzięki 
temu można kosić szybciej, a zatem bardziej 
wydajnie, a przy tym dokładniej, bez formowania 
się grudek skoszonej trawy.

KOSIARKA O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU
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 810 cm³

 19,4 kW przy 3600 obr./min

 152 cm

 25 – 127 mm

HUSQVARNA

Z560X

Profesjonalnej klasy kosiarka o zerowym promieniu skrętu, dużej prędkości jazdy i zdolności manewrowania,  
do wydajnego koszenia dużych trawników. Urządzenie tnące o szerokości 152 cm zapewnia znakomitą jakość 
cięcia, a trwała konstrukcja i łatwość konserwacji gwarantują długotrwałą, bezproblemową pracę.

SYSTEMY ZBIERANIA TRAWY ZESTAW DO ROZDRABNIANIA

ZESTAW OŚWIETLENIA  
DO PAŁĄKA ROPS

WYRZUT TRAWY STEROWANY  
PRZEZ OPERATORA
Wystarczy pociągnięcie dźwigni, aby tymczasowo wyłączyć wyrzut trawy 
kosiarki podczas koszenia wzdłuż chodników, dróg, rabat kwiatowych itp.,  
co zwiększa efektywność pracy i pozwala chronić otoczenie.

966 48 87-01

Zmienia ścinki trawy w naturalny nawóz, rozrzucany 
następnie po trawniku.

966 44 47-01

Zestaw oświetlenia do montażu na pałąku zawiera 
dwie lampy halogenowe 35W z prostym mocowaniem 
za pomocą klamry. Przewody podłączane są do 
gniazda zasilania osprzętu, uruchamianego przy 
włączaniu zapłonu.

576 80 90-01

KOSIARKA O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

Wydajny system zbierania liści i skoszonej trawy. Trwałe worki z nylonu oraz 
prosty montaż dmuchawy i pojemnika. Obudowa i wentylator z tworzywa sztucz-
nego odpornego na uderzenia zmniejszają ciężar, maksymalizując przy tym 
przepływ powietrza. Liniowa konstrukcja wirnika zapewnia maksymalną pręd-
kość powietrza i gwarantuje wydajność. Dostępny w dwóch wersjach: z trzema 
workami (460 litrów) lub z wygodną pokrywą DFS (390 litrów), umożliwiającą 
opróżnienie pojemnika z trawy bez opuszczania fotela kierowcy. Obie wersje 
wymagają zestawu napędowego.

967 32 27-01, system DFS (390 litrów)
967 32 26-01, 3 worki (460 litrów)
966 40 72-01, zestaw napędowy

3 worki System DFS

KOSIARKA O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU
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MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

Z560X

PARAMETRY TECHNICZNE

Producent silnika Briggs & Stratton

Nazwa silnika Vanguard

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW 17,3 @ 2900

Rodzaj przekładni Hydrostatyczny

Pojemność skokowa, cm³ 810

Cylindry 2

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) * 105

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) ** 88

Poziom drgań, kierownica*** 1,27

Poziom drgań, fotel*** 0,08

Chłodzenie silnika Powietrze

Akumulator, V/Ah 12 /150

Rodzaj filtra powietrza Kanistrowy, przystosowany do ciężkich warunków

Pojemność zbiornika paliwa, litry 45,4

Pojemność zbiornika oleju (z filtrem), litry 2,0

Producent skrzyni biegów Hydro-Gear

Model skrzyni biegów ZT5400

Prędkość jazdy w przód, min.–maks., km/h 0–19,3

Prędkość jazdy w tył, min.–maks., km/h 0-9,6

Grubość urządzenia tnącego, mm Grubość 7 (4,76 mm)

Szerokość robocza, cm 152

Wysokość koszenia, min. – maks., mm 25 -127

Wysokość koszenia, stopnie 16

Uruchamianie noży Sprzęgło elektromagnetyczne

Rodzaj konstrukcji ramy Spawane rury 2 × 3" ze stali grubości 11

Rodzaj urządzenia tnącego/ grubość „gauge” Spawane/ 7

Rodzaj adaptera noża Żeliwny

Rodzaj fotela Profesjonalny, amortyzowany

Rozmiar opon przednich, cale 13 × 6,5 – 6 (odporne na przebicie)

Rozmiar opon tylnych, cale 24 ×12 -12 

Rozstaw kół, cm 127

Maszyna bez osprzętu, długość, cm 206

Maszyna bez osprzętu, szerokość, cm 136

Maszyna bez osprzętu, wysokość, cm 117

Ciężar, kg 630

FUNKCJE

Przesuwny, regulowany fotel  •

Licznik motogodzin przypominający o przeglądzie  •

Wzmocnione urządzenie tnące  •

Reflektory ( •  )

SYSTEMY KOSZENIA

Wyrzut boczny  •

Rozdrabnianie ( •  )

Zbieranie ( •  )

( ) = Osprzęt *Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z Dyrektywą WE 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy 
akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1-2 dB(A). Na emisję hałasu oraz poziom ciśnienia akustycznego może mieć 
wpływ rodzaj używanego urządzenia tnącego. Podane wartości dotyczą maszyny wyposażonej w urządzenie tnące najbardziej typowe dla danego modelu kosiarki. Więcej informacji znaleźć 
można w „Instrukcji obsługi”. **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN ISO 5395-1. Dane dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe 
odchylenie) rzędu 1,2 dB(A). ***Poziom drgań zgodnie z EN ISO 5395-1. Podane wartości drgań charakteryzuje typowy rozrzut rzędu 0,2 m /s² (kierownica) oraz 0,8 m /s² (fotel).

KOSIARKA O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

KOSIARKA O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU
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Kosiarki automatyczne idealnie uzupełnią zespół maszyn w każdej firmie zajmującej 

się pielęgnacją terenów zieleni. Podczas gdy pracując niestrudzenie przez cały 

dzień zmieniać będą trawniki w zielone kobierce, Ty możesz wykorzystać ten czas 

na inne zadania. Dzięki wbudowanej we wszystkich profesjonalnych kosiarkach 

automatycznych usłudze Husqvarna Fleet Services™, można nimi sterować  

z dowolnego miejsca.

CAŁODOBOWE

WE DNIE I W NOCY,  
W DESZCZU I SŁOŃCU
Automower® pracuje niestrudzenie przez całą dobę. 
Jest odporny na warunki atmosferyczne i sprawdza 
się doskonale nawet podczas deszczu.

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

IDEALNE KOSZENIE.
CAŁKOWITA KONTROLA 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA.

JAKOŚĆ CIĘCIA

TRAWNIK JAK KOBIERZEC
Wszędzie tam, gdzie użyjemy kosiarki Automower®, efekt będzie równie 
spektakularny. Ostre jak brzytwa noże ścinające za każdym razem 
niewielki fragment źdźbła trawy zapewniają idealny trawnik pozbawiony 
mchu. Maleńkie ścinki nieustannie nawożą trawę, która jest zdrowa i 
soczyście zielona. Ponieważ ścinki trawy zawierają dużo wody, trawniki 
koszone automatycznie wymagają mniej nawadniania niż trawniki koszone 
metodami tradycyjnymi. Nieregularny sposób koszenia i mały ciężar 
kosiarek zapobiega pozostawianiu śladów kół.
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HUSQVARNA FLEET SERVICES™

POZWÓL IM PRACOWAĆ – 
MOŻESZ JE KONTROLOWAĆ 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA
Więcej na ten temat na stronach 124–125. 

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

EKONOMICZNE

ROBISZ WIĘCEJ  
W KRÓTSZYM CZASIE
Więcej czasu dla Twoich ludzi na zajęcie się 
innymi, lepiej płatnymi zadaniami – i mniej czasu 
poświęcone na pielęgnację terenów zieleni.

ŚWIATOWY LIDER

NIEZAWODNE KOSZENIE 
AUTOMATYCZNE OD 1995
Ponad 20 lat badań i innowacji uplasowało firmę Husqvarna na pozycji 
światowego lidera w koszeniu zautomatyzowanym. Już ponad milion 
opracowanych w Szwecji i wyprodukowanych w Europie kosiarek 
rozpoczęło pracę na całym świecie. Nasze wyjątkowe doświadczenie 
zapewniło nam bezcenną wiedzę i wgląd w problematykę koszenia 
zautomatyzowanego, co zaowocowało nowym modelem z napędem  
na cztery koła, znakomicie radzącym sobie na pochyłym terenie. 
Wbudowana nawigacja GPS i w pełni zdalne sterowanie umożliwia 
wykorzystanie tej kosiarki do każdej profesjonalnej pracy.

MOC AKUMULATORA

ZIELONA ENERGIA
Kosiarka Automower® jest elektryczna i w zasadzie 
bezgłośna. Pozwala nam nie tylko ograniczyć 
szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, ale także 
pracować bez przeszkadzania innym.
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ZABEZPIECZENIA

STWORZONE Z MYŚLĄ O OCHRONIE  
I BYCIU CHRONIONYM
Obracające się ostrza, które chowają się po natrafieniu na przeszkodę, 
umieszczone są w bezpiecznej odległości od zewnętrznych krawędzi 
kosiarki. Czujniki: unoszenia, przechyłu oraz ultradźwiękowego wykrywania 
obiektów zatrzymują maszynę, zanim dojdzie do niebezpiecznej sytuacji. 
Kosiarka automatyczna Automower® ma wiele funkcji służących ochronie. 
Profesjonalny interfejs chroni ją także przed ingerencją osób niepowołanych, 
a w przypadku kradzieży blokuje jej funkcje, czyniąc maszynę bezużyteczną. 
Uruchamia się także alarm, a wbudowana łączność GPS umożliwia 
sprawdzenie położenia kosiarki. 

CZUJNIK WZROSTU TRAWY

IM SZYBCIEJ ROŚNIE,  
TYM CZĘŚCIEJ JEST KOSZONA
Kosiarce automatycznej nie przeszkadza fakt, że trawa jest wilgotna. 
Dzięki wbudowanemu czujnikowi wzrostu trawy kosiarka kosi częściej po 
deszczu, ponieważ wzrost trawy jest wtedy bardziej intensywny, podczas 
gdy w okresach suszy koszenie odbywa się rzadziej. Efekt końcowy jest 
zawsze ten sam, niezależnie od pory roku.

WĄSKIE PRZEJAZDY

KOSIARKA PORADZI SOBIE  
ZE ZWĘŻENIEM DO 60 CM
Kosiarki automatyczne mają wbudowaną funkcję wykrywania 
ciasnych przestrzeni, dzięki której poradzą sobie z przejazdem 
o szerokości zaledwie 60 cm. Funkcja przydaje się szczególnie 
przy docieraniu w mniej dostępne części trawników lub szybkim 
odnajdywaniu drogi do i od stacji ładującej.

WIELE ZASTOSOWAŃ

GOTOWE NA KAŻDY TRAWNIK
Profesjonalna kosiarka automatyczna Automower® stanowi idealne 
rozwiązanie do różnych zastosowań i potrzeb. Zarówno firmy zajmujące  
się pielęgnacją zieleni, jak i zarządcy terenów zieleni i obiektów sportowych, 
skorzystają z perfekcyjnych rezultatów i szansy na oszczędność czasu  
oraz pieniędzy. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz, dodatkowe 
bonusy w postaci bezgłośnej i ekologicznej pracy wyróżnią Twoją firmę.  
Więcej na stronie 126.
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BEZPIECZNE KOSZENIE

AUTOMOWER® DOCIERA TAM,  
GDZIE TY NIE MOŻESZ
Imponujące wyniki pracy naszych kosiarek z napędem na cztery koła na 
pochyłym terenie są korzystne z kilku powodów. Fakt, że maszyna pokonuje 
teren o nachyleniu do 70% oznacza, że nie musisz już tam kosić ręcznie, co 
bywa niebezpieczne dla operatora. Husqvarna Automower® AWD idealnie 
wykosi trawę nawet w miejscach, gdzie trudno sobie poradzić maszyną  
ręczną, przez co praca jest bezpieczniejsza.

NAWIGACJA GPS

SZYBKO „UCZY SIĘ” NOWEGO 
TRAWNIKA
Poza przewodami doprowadzającymi, kosiarki automatyczne 
Automower® mają wbudowaną funkcję GPS, dzięki której tworzą  
sobie mapę terenu oraz zapamiętują dane o tym, gdzie kosiły ostatnio, 
a gdzie powinny pracować więcej, aby uzyskać równomierny efekt.

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

TEREN NIERÓWNY / POCHYŁY

RADZI SOBIE Z  
NACHYLENIEM DO 70 %
Niektóre trawniki są trudniejsze od innych. Na szczęście kosiarki 
automatyczne Automower® są bezkonkurencyjne na nierównym 
terenie. Nasze najnowsze kosiarki z napędem na cztery koła radzą 
sobie z nachyleniem do 70 % (35°), podczas gdy inne modele bez 
trudu pokonają stok o nachyleniu do 45 %.
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HUSQVARNA FLEET SERVICES™

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE 
KOSIARKAMI AUTOMATYCZNYMI
Inwestując w profesjonalne kosiarki automatyczne, zyskujesz również dostęp  

do Husqvarna Fleet Services™ – elektronicznego narzędzia umożliwiającego  

łatwe monitorowanie i sterowanie nimi za pośrednictwem smartfona,  

tabletu lub komputera. Tak jest po prostu najwygodniej.

INFORMACJE O DZIAŁANIU

SPRAWDŹ, CZY PRACUJĄ  
ZGODNIE Z PLANEM
Jeżeli wydarzy się coś nieprzewidzianego, na przykład nagła blokada czy nawet 
próba kradzieży, natychmiast otrzymasz na swój telefon powiadomienie o tym. 
Informacje o miejscu wystąpienia problemu i jego częstotliwości dają Ci możliwość 
regulacji czy poprawiania instalacji, aby praca szła wydajnie i zgodnie z planem.
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POŁOŻENIE NA MAPIE

ZNAJ ZAWSZE DOKŁADNE 
POŁOŻENIE
Chcesz znać położenie wszystkich swoich kosiarek 
automatycznych? Spójrz na mapę. Dzięki wbudowanym  
modułom GPS, każda kosiarka automatyczna widoczna  
jest na mapie, można też od razu sprawdzić jej status. 

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

ZARZĄDZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

PEŁNA KONTROLA I PLANOWANIE 
PRACY Z KAŻDEGO MIEJSCA
Sterowanie ręczne to przeżytek. Dzięki Husqvarna Fleet Services™ Ty i tylko 
Ty wygodnie pokierujesz pracą swoich kosiarek automatycznych z dowolnego 
miejsca. W ten sposób bez trudu skorygujesz ich harmonogram pracy czy 
wysokość koszenia, lub zaparkujesz je przed burzą.

ŁĄCZNOŚĆ

W PAKIECIE 10 LAT PRZESYŁU DANYCH
Jeżeli zainwestujesz w jedną z naszych kosiarek automatycznych, dodamy  
do niej 10-letni pakiet danych komórkowych, dając Ci możliwość korzystania  
z Automower® Connect i Husqvarna Fleet Services™ przez cały okres 
eksploatacji urządzenia. (Proszę pamiętać, że gwarantujemy jedynie funkcjo-
nowanie naszej maszyny i nie odpowiadamy za przerwy w łączności  
ani brak zasięgu operatora). 

MASZYNY Z OPCJĄ ŁĄCZNOŚCI

WSZYSTKIE MASZYNY  
W JEDNYM MIEJSCU
Jeżeli chcesz, możesz także włączyć do systemu swoje 
pozostałe maszyny. Wystarczy dodać do każdej czujnik 
Husqvarna Fleet Services™. Więcej na ten temat na 
husqvarna.pl



126 KOSIARKI AUTOMATYCZNE

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

WARTOŚĆ DODANA DLA KLIENTÓW I 
TWOJEJ FIRMY
Jako zarządca nieruchomości, wykonujesz w ciągu dnie różnorodne prace. 
Przeniesienie obowiązków związanych z pielęgnacją trawnika na kosiarkę 
automatyczną ograniczy ogólne koszty inwestycji, zwalniając także Twój 
czas, który możesz wykorzystać w inny sposób. Kosiarka automatyczna 
pomoże Ci stworzyć piękny, zdrowy trawnik, dzięki czemu cały teren,  
o który się troszczysz, a także Twoja firma zyskają na atrakcyjności, 
wymagając przy tym minimum czasu. 

OGRODNICY

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO DUŻYCH 
OTWARTYCH PRZESTRZENI
Ogrodnicy i firmy zajmujące się pielęgnacją rozległych trawników, na przykład 
w parkach, często podlegają ograniczeniom i lokalnym przepisom odnoszącym 
się do dopuszczalnej emisji spalin i hałasu. Wykorzystanie kilku kosiarek 
automatycznych Automower® pozwoli zadbać o rozległe prze strze nie, dając 
idealne rezultaty przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Podłączenie 
kosiarek automatycznych do Husqvarna Fleet Services™ ułatwi sprawowanie 
kontroli nad maszynami i planowanie ich pracy w szczycie sezonu i poza nim.

W TROSCE O FIRMĘ 
– ZAWSZE, KIEDY POTRZEBA
Kosiarki automatyczne Husqvarna Automower® są niezwykle uniwersalne. Szeroki zakres zastosowań 
sprawia, że stanowią odpowiedź na różnorodne potrzeby związane z pielęgnacją trawników. Firmy 
zajmujące się pielęgnacją zieleni, administratorzy, kluby sportowe, zarządcy nieruchomości i profesjonalni 
pracownicy skorzystają zarówno na idealnych rezultatach koszenia i możliwościach pokonywania 
wzniesień, jak i możliwości zaoszczędzenia czasu i obniżenia kosztów eksploatacji maszyn. 

TERENY SPORTOWE I POLA GOLFOWE

INTENSYWNE WYKORZYSTANIE,  
DUŻE WYMAGANIA
Pole golfowe, boisko do piłki nożnej czy stadion lekkoatletyczny są często 
intensywnie użytkowane, a trawa wymaga dodatkowych zabiegów pielęgna-
cyj nych. Taka pielęgnacja bywa utrudniona, a dodatkowe nawożenie, nawad-
nianie i wykaszanie jest zarówno drogie, jak i czasochłonne. Kosiarka auto-
matyczna Automower® dostosowuje pracę do grafiku zajęć sportowych, nie 
utrudniając ich, kosząc trawę codziennie (lub co noc) i wytwarzając niewielkie 
ścinki, które nie wymagają zbierania. Przeciwnie, służą one jako naturalny 
nawóz i wzmacniają murawę.

SAMORZĄDY

ZIELONE MIASTA
W większości miast i terenów zabudowanych obowiązują ograniczenia 
dotyczące emisji zanieczyszczeń. Dzięki niewielkiej emisji CO2, wykorzystanie 
kosiarki Automower® Husqvarna pozwala znacząco obniżać ogólny 
negatywny wpływ maszyn na środowisko naturalne. Umiarkowany koszt 
oprzyrządowania i minimum wymaganej pracy ludzkiej oznaczają, że jest  
to korzystne rozwiązanie dla pracowników zieleni miejskiej. Zastąpienie 
ręcznego koszenia stromych stoków pracą kosiarek automatycznych 
Husqvarna Automower® 535 AWD eliminuje także ryzyko wypadków  
na skutek poślizgu.
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HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550
HUSQVARNA

AUTOMOWER® 535 AWD

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520

 5000 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 13,5 kg

 2200 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 13,3 kg

OFERTA KOSIAREK AUTOMATYCZNYCH

SERIA 500

PRZEZNACZONA  
DO PROFESJONALNEJ PRACY
Kosiarki automatyczne z serii 500 dostosowano do potrzeb użyt-
kowników profesjonalnych. Zostały wyposażone w mocny przedni 
zderzak dający im większą trwałość i uproszczony interfejs, dla 
ograniczenia ryzyka ingerencji osób niepowołanych. W pakiecie 
użytkownik otrzymuje dożywotnią subskrypcję na Husqvarna Fleet 
Services™, umożliwiającą wygodne sterowanie kosiarkami i ich 
monitorowanie z komputera, smartfona lub tabletu. 

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

 3500 m²

 70 %

 30 –70 mm

 17,0 kg

W pełni wyposażona kosiarka automatyczna do profesjonalnego użytku.  
Z powodzeniem radzi sobie z obszarami o powierzchni do 5000 m², wąskimi 
przejazdami, przeszkodami, nierównym terenem oraz zboczami o nachyleniu 
do 45 %. Utrzymuje zdrowy, soczystozielony trawnik, pracując z dużą prędkością 
na terenach otwartych i zwalniając po wykryciu przeszkody. 

 ■ Idealne efekty koszenia

 ■ Nawigacja GPS

 ■ Czujnik wzrostu trawy

 ■ Zestaw do terenów nierównych 

 ■ Husqvarna Fleet Services™ * 

 ■ Wykrywanie oddalonych obiektów

Kosiarka automatyczna z napędem na cztery koła, przeznaczona do profesjo-
nal nego użytku. Do pracy na nierównych terenach, radzi sobie z nachyleniem 
do 70 %. Bez trudu pielęgnuje trawniki o złożonym kształcie i powierzchni do 
5000 m², z wąskimi przejazdami. Dzięki inteligentnym funkcjom utrzymuje 
zdrowy, soczystozielony trawnik w idealnym stanie, a właściciel może ją 
kontrolować zza biurka.

 ■ Wyjątkowa zdolność jazdy po 
terenie pochyłym

 ■ Idealne efekty koszenia

 ■ Nawigacja GPS

 ■ Znakomita praca na nierównym 
terenie

 ■ Husqvarna Fleet Services™ *

 ■ Wykrywanie oddalonych  
obiektów

Kosiarka automatyczna do profesjonalnego użytku. Z powodzeniem radzi sobie 
z obszarami o powierzchni do 2200 m², wąskimi przejazdami, przeszkodami, 
nierównym terenem oraz zboczami o nachyleniu do 45 %. Dzięki inteligentnym 
funkcjom utrzymuje zdrowy, soczystozielony trawnik w idealnym stanie, a 
właściciel może ją kontrolować zza biurka.

 ■ Idealne efekty koszenia

 ■ Nawigacja GPS

 ■ Czujnik wzrostu trawy

 ■ Zestaw do terenów nierównych

 ■ Husqvarna Fleet Services™ *

 Wydajność robocza, m² (+/– 20 %)  Maksymalne nachylenie stoku, wewnątrz, %  Wysokość koszenia, min.-maks., mm   Ciężar, kg   
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronie 129.

* Wymaga łączności komórkowej zapewnionej przez lokalnego operatora sieci. W komplecie pakiet danych na cały okres eksploatacji (10 lat).  
(Proszę pamiętać, że gwarantujemy jedynie funkcjonowanie naszej maszyny i nie odpowiadamy za przerwy w łączności ani brak zasięgu operatora).



128

WIESZAK

Ułatwia przechowywanie kosiarki i stacji ładującej  
poza sezonem.

550 / 520, 585 01 97-02

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

PRZEWÓD 
OGRANICZAJĄCY PRO

Wyjątkowo trwały przewód ograniczający o średnicy 
5,5 mm do terenów wymagających szczególnej 
trwałości (z uwagi na gryzonie, silne promieniowanie 
UV itp.) Podwójna izolacja sprawia, że przewód jest 
niezwykle wytrzymały i mniej wrażliwy na 
uszkodzenia, co nie wpływa na jakość sygnału.

593 29 77-02, 300 m

AKCESORIA DO KOSIAREK 
AUTOMATYCZNYCH

OSŁONA ŁĄCZNIKA

Zabezpiecza końcówki przewodu ograniczającego 
w okresie przechowywania kosiarki i stacji ładującej 
po sezonie.

590 85 50-01

WYMIENNA OSŁONA GÓRNA

Zmień wygląd swojej kosiarki automatycznej 
Automower®, wymieniając jej osłonę.

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

OSŁONA

BEZPIECZNY NÓŻ

ZESTAW FAIRWAY

Chroni stację ładującą i kosiarkę automatyczną 
Automower® przed długotrwałym działaniem 
deszczu i słońca.

550 / 520, 585 01 94-01
535 AWD, 597 63 53-01

NOŻE ENDURANCE

WZMOCNIONY PRZEWÓD 
OGRANICZAJĄCY 

Specjalna konstrukcja sprawia, że noże Husqvarna 
Automower® Endurance mają wytrzymałość ponad 
dwukrotnie wyższą niż noże klasyczne. Dzięki temu 
ostrza mogą być twardsze i bardziej ostre, a przy 
tym równie bezpieczne. Ponadto mają cztery 
krawędzie tnące

6 sztuk, 595 08 44-01
45 sztuk, 595 08 44-02
300 sztuk, 595 08 44-03

Stosować wyłącznie oryginalne noże Husqvarna. Pod względem bezpieczeństwa, 
funkcjonowania i poziomu hałasu testowane i zatwierdzone przez Intertek 
(jednostkę notyfikowaną) zgodnie z normami EN EN50636-2-107  
i IEC60335-2-107.

Wytrzymały przewód ograniczający do wymaga-
jących instalacji kosiarki Automower®. Rdzeń  
w 100% miedziany o izolowanej powierzchni, 
minimalizującej utratę sygnału.

522 91 41-02, 500 m

Bezpieczny nóż Husqvarna ze stali węglowej. 
Wytrzymały, zachowuje ostrość przez długi czas. 

9 sztuk, 577 86 46-03
45 sztuk, 577 60 65-05
300 sztuk, 577 60 66-04

Stosować wyłącznie oryginalne noże Husqvarna. Pod względem bezpieczeństwa, 
funkcjonowania i poziomu hałasu testowane i zatwierdzone przez Intertek 
(jednostkę notyfikowaną) zgodnie z normami EN EN50636-2-107  
i IEC60335-2-107.

Obniża minimalną wysokość koszenia o 10 mm. 
Umożliwia koszenie najbardziej wymagających 
trawników – np. części pola golfowego o nazwie 
fairway i innych, wymagających niskiej trawy, 
kosiarką Husqvarna Automower®. 

520 / 550, 597 49 63-02

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

AUTOMOWER® 550 AUTOMOWER® 535 AWD AUTOMOWER® 520

PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajność robocza, m² (+/–20 %) 5000 3500 2200

Wydajność na godzinę, m² 208 146 92

Maksymalne nachylenie stoku, wewnątrz/na krawędzi, % 45 /15 70 / 50 45 /15

Prąd ładowania, A 7,0 7,0 2,2

System nawigacyjny, punkty wyjściowe Nieregularny/ 5 Nieregularny / 5 Nieregularny/ 5

Liczba przewodów doprowadzających, szt. 3 3 3

Ładowanie Automatyczne Automatyczne Automatyczne

System wyszukiwania Pięć sposobów Cztery sposoby Pięć sposobów

Silnik napędowy bezszczotkowy Napęd Ultrasilent, prąd stały Napęd Ultrasilent, prąd stały Napęd Ultrasilent, prąd stały

Silnik noży bezszczotkowy 3-fazowy, elektr. 3-fazowy, elektr. 3-fazowy, elektr.

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-Ion

Pojemność akumulatora, Ah 10,4 5 3,2

Napięcie akumulatora, V 18 18 18

Zużycie energii podczas koszenia, W 35 40 30

Szerokość robocza, cm 24 22 24

Wysokość koszenia, min. – maks., mm 20-60 30 -70 20 – 60

Poziom mocy akustycznej, dB(A)  
(zmierzony/gwarantowany) *

60 /61** 60 /62** 58 /59 **

Alarm Głośny Głośny Głośny

Dodatkowe noże, szt. 9 9 9

Ciężar, kg 13,5 17,0 13,3

FUNKCJE

Interfejs użytkownika profesjonalnego  •  •  •

Napęd na cztery koła (AWD) —  • —

Nawigacja GPS  •  •  •

Automatyczna obsługa przejść  •  •  •

Czujnik wzrostu trawy  •  •  •

Czujnik ultradźwiękowy  •  • —

Elektryczna regulacja wysokości koszenia  •  •  •

Przycisk PARKUJ na stacji ładującej  •  •  •

Alarm zab. przed kradzieżą  •  •  •

Lokalizacja GPS złodzieja  •  •  •

Blokada z kodem PIN  •  •  •

Czujnik podnoszenia  •  •  •

Czujnik przechyłu  •  •  •

Wytrzymały przedni zderzak  •  •  •

Zestaw do terenów nierównych  • —  •

Szczotki do kół  • —  •

Automower® Connect  •  •  •

Husqvarna Fleet Services™  •  •  •

Łączność mobilna (3G /2G)  •  •  •

W komplecie pakiet danych (10 lat)  •  •  •

( ) = Osprzęt *Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem  
kodu testowego rzędu 1 –3 dB(A). ** Mierzono z zamontowanymi szczotkami do kół. Poziom hałasu bez szczotek: 58 / 59 dB(A) w modelu 550 oraz 56 / 56 dB(A) w modelu 520. 

KOSIARKI AUTOMATYCZNE
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Nasze profesjonalne kosiarki są wyposażone w szereg inteligentnych i praktycznych 

funkcji, dzięki którym praca jest bardziej efektywna. Akumulatorowe silniki o dużej mocy 

i silniki spalinowe oraz trwałe urządzenia tnące sprawiają, że znakomicie sprawdzają 

się na wszystkich terenach. Dzięki swojej mocnej konstrukcji będą nam niezawodnie 

służyły przez długie lata. Nieustanny nacisk kładziony przez firmę Husqvarna na 

ergonomię i łatwość obsługi oznacza, że nawet podczas wielogodzinnej pracy 

użytkownik nie zwalnia tempa i pozostaje wydajny.

IDĄC ZA NIMI
WYPRZEDZASZ 
KONKURENCJĘ
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   AKUMULATORY, NA KTÓRYCH  
MOŻNA POLEGAĆ

EKOLOGICZNA MOC DLA  
PROFESJONALNEJ WYDAJNOŚCI 
KOSZENIA
Nasze akumulatorowe kosiarki z serii 500 przeznaczone  
są do profesjonalnego użytku. Oznacza to potężne silniki 
bezszczotkowe, wytrzymałe podwozia ze stopu 
aluminium i najwyższą wydajność koszenia nawet  
w przypadku wysokiej trawy, niezależnie od tego,  
czy wybierzemy rozdrabnianie czy zbieranie. 
Akumulatory mogą być wbudowane lub plecakowe, 
dzięki czemu kosiarki te znakomicie uzupełniają 
pozostałe maszyny akumulatorowe.



132

ZBIERANIE

DUŻA WYDAJNOŚĆ 
ZBIERANIA
Zbieranie trawy decyduje o lepszym wyglądzie 
trawnika oraz zapobiega rozsiewaniu się chwastów. 
Nowa profesjonalna kosiarka Husqvarna  
z opcją zbierania ma obszerny pojemnik  
z zabezpie czeniem przed pyleniem,  
opróżniany wygodnie jedną ręka.

KOSIARKI

  POWERBOOST™

DODATKOWA MOC TAM,  
GDZIE JEST POTRZEBNA
Funkcja PowerBoost™ automatycznie zwiększa prędkość obrotową 
noży w trudnych warunkach, np. podczas koszenia wysokiej trawy.  
Daje to wrażenie pracy na maszynach spalinowych.

   MIEJSCE NA  
DWA AKUMULATORY

DŁUŻSZY CZAS PRACY  
BEZ PRZERW
Dla zapewnienia maksymalnego czasu pracy i 
produktywności, nasze kosiarki akumulatorowe mogą 
pomieścić dwa akumulatory, przełączane automatycznie. 
Kiedy akumulator nr 1 rozładuje się, można go umieścić 
w ładowarce i pracować na akumulatorze nr 2. 

  NAPĘD BEZPOŚREDNI

4 PRĘDKOŚCI JAZDY  
DO PRZODU I WYSOKI 
MOMENT OBROTOWY
Przekładnia zapewnia bezpośredni napęd kół przez specjalny 
bezszczotkowy silnik elektryczny. Oznacza to wysoką wydajność, 
oszczędność energii i dużą trwałość użytkową. Na czas 
transportu napęd kół można uruchomić, nie włączając noży.

   UCHWYT DO AKUMULATORA 
PLECAKOWEGO

KORZYSTAJ Z AKUMULATORA 
PLECAKOWEGO, 
OSZCZĘDZAJĄC PLECY
Za pomocą dodatkowego uchwytu można zamocować 
akumulator plecakowy bezpośrednio na kosiarce, bez 
potrzeby zakładania szelek.

  KLAWISZE STEROWANIA

WYGODNA OBSŁUGA  
I STEROWANIE
Klawisze na uchwycie ułatwiają sprawdzanie 
naładowania akumulatora, włączanie/wyłączanie 
savE™ oraz regulację prędkości (w kosiarkach  
z napędem własnym).
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PODWOZIE 

WYTRZYMAŁE PODWOZIE 
ZE STOPU ALUMINIUM
Wiele uwagi poświęciliśmy wyborowi najlepszych 
materiałów do budowy kosiarek. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku urządzeń tnących. Dlatego 
wszystkie zostały wytłoczone z litego aluminium dla 
uzyskania optymalnej trwałości oraz wytrzymałości 
na skręcanie. Aluminium jest lekkim tworzywem, 
które nie rdzewieje, doskonale nadając się do 
wieloletniej ciężkiej i wymagającej pracy. Niektóre 
urządzenia wyposażone zostały w boczny zderzak, 
chroniący je przed zużyciem i zapewniający 
kosiarce ładny wygląd na dłużej.

KONSTRUKCJA URZĄDZENIA TNĄCEGO

DOSKONAŁE REZULTATY PRACY  
W KAŻDEJ SYTUACJI
Nasze kosiarki gwarantują niezwykłą wydajność codziennej pracy. 
Dzieje się tak głównie za sprawą obszernej konstrukcji urządzeń 
tnących, umoż liwiających ścinanie dużych ilości trawy. To niezwykle 
istotny element, decydujący o słynnej, docenianej wydajności tych 
maszyn. Konstrukcja urządzenia tnącego zapewnia doskonałe rezultaty 
cięcia nawet mokrej trawy. W niektórych kosiarkach zastosowano sprzęgło 
noża, umożliwiające zatrzymanie noży bez potrzeby wyłączania silnika. 

KOSIARKI

Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKU

W TROSCE O CIEBIE
Dzięki takim funkcjom jak amortyzowane 
uchwyty i łatwe uruchamianie, maszyny są 
bardziej ergonomiczne, wytwarzają mniej 
drgań i ułatwiają długotrwałą pracę. 

KONSTRUKCJA URZĄDZENIA TNĄCEGO

DOSKONAŁE REZULTATY W KAŻDEJ SYTUACJI
Obszerna konstrukcja urządzeń tnących umożliwia ścinanie dużych ilości trawy. To 
niezwykle istotny element, decydujący o słynnej, docenianej wydajności tych maszyn. 
Konstrukcja urządzenia tnącego zapewnia doskonałe rezultaty cięcia nawet mokrej trawy. 
W niektórych kosiarkach zastosowano sprzęgło noża, umożliwiające zatrzymanie noży 
bez potrzeby wyłączania silnika. 
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 Pojemność skokowa, cm³  Spalinowe: Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW Akumulatorowe: Moc, W  Szerokość robocza, cm   Wysokość koszenia, min. – maks., mm
Więcej parametrów technicznych i informacji dotyczących mocy znamionowej silnika przedstawiono na stronach 136–138.

HUSQVARNA

LC 551iV

HUSQVARNA

LB 553S
HUSQVARNA

LB 553S e

HUSQVARNA

LB 548S e

Kosiarka spalinowa z napędem własnym, z urzą dzeniem rozdrabniającym 
BioClip® o szerokości 53 cm i napędem na przednie koła dla łatwiejszego 
manewrowania. Konstrukcja dostosowana do intensywnej profesjonalnej pracy, 
dającej doskonałe efekty, nawet przy niepogodzie, i zapewniającej komfort 
operatora. Specjalne funkcje ułatwiają rozruch, a amortyzowany uchwyt  
jest niezwykle ergonomiczny. 

 ■ BioClip® 

 ■ Napęd własny, brak regulacji

 ■ Regulacja wysokości uchwytu

 ■ Ergonomiczny uchwyt z regulacją 
boczną

 ■ Centralna regulacja wysokości 
koszenia 

 ■ Amortyzowany uchwyt

 ■ Ułatwiony rozruch

Kosiarka spalinowa z napędem własnym, z urzą dzeniem rozdrabniającym 
BioClip® o szerokości 48 cm i napędem na przednie koła dla łatwiejszego 
manewrowania. Konstrukcja dostosowana do intensywnej profesjonalnej pracy, 
dającej doskonałe efekty, nawet przy niepogodzie, i zapewniającej komfort 
operatora. Specjalne funkcje ułatwiają rozruch, a amortyzowany uchwyt jest 
niezwykle ergonomiczny.

 ■ BioClip®

 ■ Napęd własny, brak regulacji

 ■ Regulacja wysokości uchwytu

 ■ Ergonomiczny uchwyt z regulacją 
boczną

 ■ Centralna regulacja wysokości 
koszenia

 ■ Amortyzowany uchwyt

 ■ Ułatwiony rozruch

Kosiarka spalinowa z napędem własnym, z urzą dzeniem rozdrabniającym 
BioClip® o szerokości 53 cm i napędem na przednie koła dla łatwiejszego 
manewrowania. Konstrukcja dostosowana do intensywnej profesjonalnej  
pracy, dającej doskonałe efekty, nawet przy niepogodzie. Specjalne funkcje 
ułatwiają uruchamianie. 

 ■ BioClip® 

 ■ Napęd własny, brak regulacji

 ■ Centralna regulacja wysokości 
koszenia

 ■ Amortyzowany uchwyt 

166 cm³ 

3,3 kW przy 2900 obr./min. 

53 cm 

27– 65 mm  

166 cm³ 

3,3 kW przy 2900 obr./min. 

53 cm 

27– 65 mm  

166 cm³ 

3,3 kW przy 2900 obr./min. 

48 cm 

30 – 60 mm  

1500 W 

51 cm 

26 –74 mm  

KOSIARKI

OFERTA KOSIAREK KONWENCJONALNYCH

Kosiarka akumulatorowa z napędem własnym i trwałym urządzeniem tnącym  
51 cm, ze zbieraniem i napędem na tylne koła. Regulowana prędkość jazdy  
daje użytkownikowi większą kontrolę podczas koszenia trawników o złożonym 
kształcie. Idealna dla profesjonalistów poszukujących cichych maszyn o dużej 
mocy i niskich kosztach eksploatacji. 

 ■ Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny

 ■ Napęd własny, 4 prędkości jazdy

 ■ Centralna regulacja wysokości 
koszenia

 ■ Bezszczotkowy silnik

 ■ savE™

 ■ Intuicyjne klawisze

NOWOŚĆ
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HUSQVARNA

LC 551SP

HUSQVARNA

LB 548i

HUSQVARNA

LC 551VBP

HUSQVARNA

S500 PRO

Wertykulator spalinowy o szerokości roboczej 50 cm. Do pracy zarówno dla 
profesjonalistów jak i na dużo trawniki przydomowe.

 ■ Wahliwe noże bijakowe  
w komplecie

 ■ Napęd własny

 ■ Regulacja wysokości pracy noży

 ■ Składany uchwyt

Kosiarka spalinowa z napędem własnym, z urzą dzeniem tnącym o szerokości 
51 cm, ze zbieraniem i napędem na tylne koła. Regulacja prędkości daje większą 
możliwość zapanowania nad kosiarką w przypadku trawników o skomplikowanym 
kształcie, natomiast sprzęgło noża i zderzak boczny ułatwiają pracę w trudnych 
warunkach. 

 ■ Zbieranie/tylny wyrzut

 ■ Napęd własny, regulowana 
prędkość jazdy

 ■ Regulacja wysokości uchwytu

 ■ Sprzęgło noża

 ■ Zderzak boczny 

 ■ Centralna regulacja wysokości 
koszenia 

Kosiarka spalinowa z napędem własnym, z urzą dzeniem tnącym o szerokości  
51 cm, ze zbieraniem i napędem na tylne koła. Idealna dla profesjonalistów 
poszukujących wytrzymałej i niezawodnej kosiarki w przystępnej cenie.

 ■ Zbieranie/tylny wyrzut

 ■ Napęd własny, brak regulacji

 ■ Regulacja wysokości uchwytu

 ■ Centralna regulacja wysokości 
koszenia 

179 cm³ 

2,9 kW przy 2800 obr./min 

51 cm 

26 –74 mm  

179 cm³ 

2,9 przy 2800 obr./min 

51 cm 

26 –74 mm  

1500 W 

48 cm 

30–60 mm  

208 cm³ 

4,5 kW przy 3300 obr./min. 

50 cm 

–5 – 0 mm  

KOSIARKI

OFERTA KOSIAREK KONWENCJONALNYCH

Solidna kosiarka akumulatorowa z urządzeniem tnącym 48 cm. Niezwykle 
proste uruchamianie i obsługa. Idealna dla profesjonalistów poszukujących 
cichych maszyn o dużej mocy i niskich kosztach eksploatacji.

 ■ BioClip® 

 ■ Centralna regulacja wysokości 
koszenia

 ■ Bezszczotkowy silnik

 ■ savE™

 ■ Intuicyjne klawisze

NOWOŚĆ
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MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest 
średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. 
Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

KOSIARKI

LB 553S e LB 553S LC 551VBP LC 551SP LB 548S e S500 PRO

PARAMETRY TECHNICZNE

Producent silnika Honda Honda Kawasaki Kawasaki Honda Briggs & Stratton

Nazwa silnika GCVX170 GCVX170 FJ180 KAI FJ180 GCVX 170 Seria 950

Pojemność skokowa, cm³ 166 166 179 179 166 208

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW 3,3 @ 2900 3,3 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 3,3 @ 2900 4,5 @ 3300

Rodzaj smarowania silnika Rozbryzgowe Rozbryzgowe Ciśnienie Ciśnienie Rozbryzgowe —

Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,9 0,9 1,9 1,9 0,93 3,1

Układ napędowy
Napęd własny,  
brak regulacji

Napęd własny,  
brak regulacji

Napęd własny,  
regulacja prędkości

Napęd własny,  
brak regulacji

Napęd własny,  
brak regulacji

Bez napędu

Koła napędowe Przód Przód Tył Tył Przód —

Prędkość, km/h 4,8 4,8 5,0 4,1 4,5 —

Tworzywo obudowy Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal

Metody koszenia BioClip® BioClip®
Zbieranie / BioClip®/ 
Wyrzut tylny

Zbieranie / BioClip®/ 
Wyrzut tylny

BioClip® Wertykulacja

Szerokość robocza, cm 53 53 51 51 48 50

Wysokość koszenia, min. – maks., mm 27– 65 27– 65 26–74 26 –74 30 – 60 – 5 – 0

Wysokość koszenia, stopnie 5 5 6 6 6 —

Regulacja wysokości koszenia
Centralna,  
wspomagana 
sprężyną

Centralna,  
wspomagana 
sprężyną

Centralna Centralna Centralna Pokrętło

Rozmiar kół, przód/tył, mm 203 /203 203/203 210 /210 210 /210 203 /203 211

Obręcze, tworzywo Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal —

Rodzaj listwy tnącej Mielący Mielący Zbierający Zbierający Mielący —

Rodzaj pojemnika na trawę — —
Materiałowy z 
blokadą kurzu

Materiałowy z 
blokadą kurzu

— —

Objętość pojemnika na trawę, litry — — 65 65 — —

Typ uchwytu Amortyzowany Anti-vibrated Ergonomiczny Ergonomiczny Amortyzowany —

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) * 97 97 98 98 92 100

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) ** 82 82 84 87 77 —

Ciężar, kg 36,7 35 53 50 32,5 65

FUNKCJE

Koła z łożyskami kulkowymi • • • • • —

Dźwignia gazu — — • • —  •

Składany uchwyt • • • • •  •

Regulacja wysokości uchwytu • — • •  (2-stopniowa) •  •

Ergonomiczny, uchwyt z regulacją boczną • — — — • —

BBC (Sprzęgło noża) — — • — —  •

Zderzak boczny — — • — —  •

Wahliwe noże bijakowe w komplecie — — — — —  •

*Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany  poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także 
różnice względem kodu testowego rzędu 1 –2 dB(A). **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN ISO 5395-1 Deklarowany poziom ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1,5 dB(A).
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LC 551iV LB 548i

PARAMETRY TECHNICZNE

Napęd Akumulator Akumulator

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Napięcie akumulatora, V 36 36

Moc, W 1500 1500

Układ napędowy Napęd własny, regulacja prędkości Bez napędu

Koła napędowe Tył —

Prędkość, km/h 5 —

Tworzywo obudowy Aluminium Aluminium

Metody koszenia Zbieranie / BioClip® / Wyrzut tylny BioClip®

Szerokość robocza, cm 51 48

Wysokość koszenia, min.-maks., mm 26 –74 30 – 60

Wysokość koszenia, stopnie 6 6

Regulacja wysokości koszenia Centralna Centralna

Rozmiar kół, przednie/tylne, mm 210 /210 208 /208

Obręcze, tworzywo Aluminium Stal

Rodzaj noża tnącego Zbierający Mielący

Rodzaj pojemnika na trawę Materiałowy z blokadą kurzu —

Objętość pojemnika na trawę, litry 65 —

Typ uchwytu Ergonomiczny Tradycyjny

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A) * 96 92

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A) ** 83 78

Ciężar, kg N /A N /A

OPIS

savE™  •  •

PowerBoost  •  •

Miejsce na dwa akumulatory  •  •

Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi  •  •

Składany uchwyt  • —

Regulacja wysokości uchwytu  •  •

Zderzak boczny  •  •

Ergonomiczny, regulowany uchwyt —  •

Zestaw BioClip® dostępny dodatkowo  • —

*Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany  poziom mocy akustycznej uwzględnia 
różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1 –2 dB(A). **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN ISO 5395-1 Deklarowany poziom 
ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1,5 dB(A).
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Profesjonalne glebogryzarki Husqvarna to mocne i solidne urządzenia 

wyprodukowane z myślą o zapewnianiu wyjątkowych efektów intensywnej 

 całodziennej pracy. Trwałe, dzięki wysokiej jakości podzespołom, wyposażone 

w niezawodne silniki o wysokich osiągach oraz wytrzymałe, spiralne noże, 

wykonują pracę niezależnie od rodzaju gleby czy  pogody. Użytkownicy 

docenią miękkie uchwyty i łatwo dostępne dźwignie, dzięki którym praca  

staje się jeszcze wygodniejsza.

DO  
NAJTWARDSZEJ 
GLEBY

WYSOKIEJ JAKOŚCI PODZESPOŁY

DO CIĘŻKIEJ PRACY
Wszystkie podzespoły naszych glebogryzarek cechuje najwyższa 
jakość, przeszły one rygory styczne testy wytrzymałościowe. 
Niezawodny silnik dostarcza spiralnym nożom dużą moc, dzięki 
której glebogryzarka głęboko spulchnia ciężką glebę, a także 
przygotowuje jej powierzchnię pod zasiew. 

GLEBOGRYZARKI

UCHWYT

PEWNY I WYGODNY CHWYT
Glebogryzarki wyposażone są w regulowane uchwyty, umożliwiające 
użytkownikom pracę w naturalnej pozycji. Dostęp do elementów 
sterowania jest łatwy i wygodny, a na czas przechowywania lub 
transportu maszynę można złożyć.
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HUSQVARNA

TF 536

MOC ZNAMIONOWA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie dyrektywa maszynowa UE (2006/42/WE), która 
zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa 
silników jest średnią mocą użyteczną netto (przy określonych obrotach, sprawdź instrukcję obsługi) typowego 
egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych 
masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od 
prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

LEMIESZ DO ZBIORU 
ZIEMNIAKÓW
Umożliwia szybkie i łatwe zbieranie 
ziemniaków i innych warzyw bulwiastych.

579 48 75-01

PŁUG Z GUMOWYMI OPONAMI
Osprzęt ułatwiający uprawę ziemniaków i pomagający chronić je przed 
chwastami i światłem słonecznym. 

967 99 57-06

OBSYPNIK Z 
METALOWYMI KOŁAMI
Kompletny zestaw pługa i kół umożliwiający 
odwracanie skib i tworzenie bruzd, przy 
jednoczesnym zasypywaniu chwastów. 

579 48 74-01

GUMOWE OPONY
Dzięki temu zestawowi kultywator można 
przystosować do użytku jako dwukołowy 
traktor.

579 48 73-01

 160 cm³

 3,6 kW przy 3600 obr./min

 90 cm

 30 cm

GLEBOGRYZARKA

Bardzo wytrzymała i mocna glebogryzarka z przednim 
urządzeniem roboczym dla profesjonalistów ceniących 
trwałość maszyn. Niezawodna, łatwa do urucho mienia  
i sprawdzająca się znakomicie w warunkach suchej,  
pylistej gleby. Dwa biegi przednie i jeden wsteczny. 
Regulacja wysokości uchwytu ułatwia pracę.

 ■ Regulacja uchwytu w pionie

 ■ Regulacja uchwytu w poziomie

 ■ Bieg wsteczny

 ■ Koło do transportu

 ■ Składany uchwyt

GLEBOGRYZARKI

TF 536

PARAMETRY TECHNICZNE

Producent silnika Honda

Nazwa silnika GP 160BH

Pojemność skokowa, cm³ 160

Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW 3,6 @ 3600

Rodzaj filtra powietrza Filtr w kąpieli olejowej

Pojemność zbiornika paliwa, litry 3,1

Prędkość obrotowa, obr. na min. 118

Prędkość obrotowa (min./maks.), obr./min. 35 –118

Rodzaj przekładni Łańcuch/Pneumatyczna

Biegi, przód 2

Biegi, tył 1

Rodzaj glebogryzarki Noże przednie

Liczba zębów 6

Średnica zębów, mm 320

Szerokość robocza, cm 90

Głębokość robocza, cm 30

Ciężar, kg 70

FUNKCJE

Regulacja uchwytu w pionie  •

Regulacja uchwytu w poziomie  •

Bieg wsteczny  •

Pręt oporowy  •

Ochrona roślin  •

Kółko(-a) do transportu  •  (1)

Składany uchwyt  •



140

NIECH MOC  
BĘDZIE Z TOBĄ,  
W RÓŻNEJ 
POSTACI 

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

Zasilanie akumulatorowe zapewnia najwyższy komfort – cichszą pracę, mniej 

drgań i mniejszy ciężar do noszenia, a przy tym zupełny brak spalin. Z naszym 

prostym w użyciu systemem akumulatorów i ładowarek, otrzymujesz wszystko, 

czego potrzeba do wygodnej, bezproblemowej pracy.

POJEMNOŚĆ AKUMULATORA

WYSTARCZA NA CAŁY DZIEŃ  
– PRZEZ LATA
Nasze standardowe akumulatory wystarczają na pracę przez czas 
porównywalny do pracy na baku benzyny, natomiast akumulatory 
plecakowe zapewniają energię na cały dzień. W odróżnieniu od innych 
urządzeń bateryjnych, tu nie odczujesz spadku napięcia, dzięki czemu 
pracujesz z pełną mocą do wyczerpania akumulatora. Akumulatory  
są przy tym trwałe – można je ładować nawet 1500 razy.
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ELASTYCZNOŚĆ

WYBIERZ AKUMULATOR I GO PODŁĄCZ
Nasz system akumulatorowy oparto na akumulatorach jednej 
wielkości, pasujących do wszystkich maszyn. Bez trudu możesz 
też przestawić się na akumulatory plecakowe o większej pojemności, 
dające dużą swobodę ruchów. Jest również opcja użycia pasa 
FLEXI, mogącego pomieścić do trzech akumulatorów.

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

INTELIGENTNE ŁADOWANIE

OD 0 % DO 80 % W PÓŁ GODZINY
Nasze ładowarki pasują do każdego z naszych akumulatorów, ładując  
je łatwo i szybko. Inteligentny algorytm ładowania ładuje większość 
akumulatorów do 80 % wydajności w zaledwie pół godziny. Dlatego 
 nawet jeżeli akumulator się wyczerpie, nie musisz długo czekać.



142

PAS FLEXI NA  
AKUMULATORY HUSQVARNA
Wygodny pas mogący pomieścić trzy akumulatory  
oraz dodatkowy osprzęt. Dostępny w trzech  
różnych wersjach.

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

AKUMULATORY
Wymienne akumulatory litowo-jonowe  
o pojemności 94, 187 lub 338 Wh.

AKUMULATORY 
PLECAKOWE
Wygodne, wytrzymałe plecaki z akumula-
torami o pojemności wystarczającej na 
pełen dzień pracy. Do wyboru pojemności 
562 oraz 1120 Wh.
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TRZY SPOSOBY 
PODŁĄCZANIA. WYBÓR 
NALEŻY DO CIEBIE.

AKCESORIA
Skrzynki do przechowywania, torby  
do przenoszenia i inne akcesoria w 
naszej ofercie sprawią, że dzień pracy 
maszynami akumulatorowymi będzie 
jeszcze bardziej produktywny i 
komfortowy.

MASZYNA + AKUMULATOR

MASZYNA + AKUMULATOR PLECAKOWY + ADAPTER

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

Połączenie zapewniające optymalną poręczność.

Połączenie zapewniające najmniejsze  
obciążenie ramion. 

Połączenie zapewniające najdłuższy czas pracy.

ADAPTER
Adapter umożliwia podłączenie aku-
mulatora plecakowego lub znajdującego 
się w pasie FLEXI do maszyny ręcznej, 
dzięki czemu zmniejsza się obciążenie 
ramion i barków użytkownika, a wydłuża 
 czas działania maszyny. 

ŁADOWARKI
Do szybkiego ładowania zintegrowanych 
akumulatorów oraz akumulatorów 
plecakowych. Zapewniają aktywne 
chłodzenie akumulatorów. 

MASZYNA + AKUMULATOR + PAS FLEXI NA AKUMULATORY  
Z ADAPTEREM
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AKU MULA TORY 535i XP®/ T535i XP® K 535i 530iPX 535iFR 535iRXT/535iRX/ 535iFR 520iRX/520iLX 530iPT5/ 
530iP4

520iHT4/520iHE3/ 
520iHD70/520iHD60

550iBTX* 530iBX**/ 525iB LC 551iV*** LB 548i***

CIESIELKA PODKRZESYWANIE CIĘCIE KŁÓD PODKRZESYWANIE CIĘCIE PRACA WYCINARKĄ PRACA WYCINARKĄ CIĘŻKA CIĘŻKA LEKKA CIĘŻKA PODKRZESYWA‑
NIE LEKKA CIĘŻKA LEKKA CIĘŻKA LEKKA CIĘŻKA BEZ NAPĘDU BEZ NAPĘDU

BLi950X 18 h 40 min 7 h 30 min 3 h 20 min 13 h — 8 h 15 min 3 h 20 min 1 h 50 min 2 h 25 min 8 h 15 min 4 h 15 min 11 h 30 min 12 h 30 min 6 h 1 h 45 min 1 h 3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 2 h 20 min

BLi550X 9 h 20 min 3 h 45 min 1 h 45 min 6 h 30 min — 4 h 15 min 1 h 35 min 50 min 1 h 5 min 4 h 15 min 2 h 5 h 45 min 6 h 15 min 3 h 50 min 30 min 1 h 45 min 45 min 50 min 1 h 15 min

BLi300 5 h 30 min 2 h 15 min 1 h 4 h do 240 szt. 2 h 30 min 1 h 30 min 45 min 2 h 30 min 1 h 15 min 3 h 30 min 3 h 45 min 1 h 45 min — — 1 h 35 min 30 min 45 min

BLi200 3 h 1 h 15 min 35 min 2 h 15 min do 140 szt. 1 h 20 min 30 min 15 min 25 min 1 h 20 min 40 min 2 h 2 h 1 h — — 35 min 15 min 15 min 25 min

BLi100 1 h 30 min 40 min 15 min 1 h — 40 min — — — 40 min 20 min 50 min 1 h 30 min — — 20 min 10 min — —

Czasy pracy są czasami maksymalnymi, odpowiadającymi pracy w trybie savE™, z uwzględnieniem rzeczywistej pracy, podstawowej konserwacji i ruchu/wspinaczki niezbędnych do wykonania zadani. Najlepsza opcja
* Wymaga akumulatora plecakowego BLi. ** Wymaga akumulatora plecakowego BLi / pasa na baterie FLEXI. ***Wykorzystanie akumulatorów plecakowych wymaga uchwytu i adaptera.

AKUMULATORY CYKLE 
ŁADOWANIA

QC500 QC330 QC80F

POZIOM NAŁADOWANIA POZIOM NAŁADOWANIA POZIOM NAŁADOWANIA

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min — —

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min — —

 

BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 min

BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

CZAS PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU

ILE CZASU BĘDZIE  
DZIAŁAŁ AKUMULATOR?
Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora uzależniony jest od 3 czynników: pojemności akumulatora, 
maszyny, z którą pracuje akumulator oraz natężenia pracy (lekka, ciężka). W tabeli podano oczekiwany 
szacunkowy czas pracy maszyny akumulatorowej Husqvarna w różnych sytuacjach roboczych.
 Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora uzależniony jest od pojemności akumulatora 
oraz używanej ładowarki. W wielu przypadkach czas ładowania będzie krótszy od czasu pracy. Oznacza to, 
że mając dwa akumulatory możemy pracować bez przerw – jeden akumulator ładuje się w trakcie 
użytkowania drugiego.

CZAS ŁADOWANIA DLA RÓŻNYCH BATERII I ŁADOWAREK
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AKU MULA TORY 535i XP®/ T535i XP® K 535i 530iPX 535iFR 535iRXT/535iRX/ 535iFR 520iRX/520iLX 530iPT5/ 
530iP4

520iHT4/520iHE3/ 
520iHD70/520iHD60

550iBTX* 530iBX**/ 525iB LC 551iV*** LB 548i***

CIESIELKA PODKRZESYWANIE CIĘCIE KŁÓD PODKRZESYWANIE CIĘCIE PRACA WYCINARKĄ PRACA WYCINARKĄ CIĘŻKA CIĘŻKA LEKKA CIĘŻKA PODKRZESYWA‑
NIE LEKKA CIĘŻKA LEKKA CIĘŻKA LEKKA CIĘŻKA BEZ NAPĘDU BEZ NAPĘDU

BLi950X 18 h 40 min 7 h 30 min 3 h 20 min 13 h — 8 h 15 min 3 h 20 min 1 h 50 min 2 h 25 min 8 h 15 min 4 h 15 min 11 h 30 min 12 h 30 min 6 h 1 h 45 min 1 h 3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 2 h 20 min

BLi550X 9 h 20 min 3 h 45 min 1 h 45 min 6 h 30 min — 4 h 15 min 1 h 35 min 50 min 1 h 5 min 4 h 15 min 2 h 5 h 45 min 6 h 15 min 3 h 50 min 30 min 1 h 45 min 45 min 50 min 1 h 15 min

BLi300 5 h 30 min 2 h 15 min 1 h 4 h do 240 szt. 2 h 30 min 1 h 30 min 45 min 2 h 30 min 1 h 15 min 3 h 30 min 3 h 45 min 1 h 45 min — — 1 h 35 min 30 min 45 min

BLi200 3 h 1 h 15 min 35 min 2 h 15 min do 140 szt. 1 h 20 min 30 min 15 min 25 min 1 h 20 min 40 min 2 h 2 h 1 h — — 35 min 15 min 15 min 25 min

BLi100 1 h 30 min 40 min 15 min 1 h — 40 min — — — 40 min 20 min 50 min 1 h 30 min — — 20 min 10 min — —

Czasy pracy są czasami maksymalnymi, odpowiadającymi pracy w trybie savE™, z uwzględnieniem rzeczywistej pracy, podstawowej konserwacji i ruchu/wspinaczki niezbędnych do wykonania zadani. Najlepsza opcja
* Wymaga akumulatora plecakowego BLi. ** Wymaga akumulatora plecakowego BLi / pasa na baterie FLEXI. ***Wykorzystanie akumulatorów plecakowych wymaga uchwytu i adaptera.

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

OSZCZĘDNOŚCI  
ZESPOŁU W CIĄGU 2 LAT

Chcesz oszacować czas zwrotu z inwestycji  
w przypadku konkretnej maszyny Husqvarna?  
Wejdź na stronę husqvarna.pl

MASZYNY*

2 dmuchawy ręczne, 3 podkaszarki/
wykaszarki, 2 nożyce do żywopłotu, 1 nożyce 
do żywopłotu na wysięgniku o porównywalnej 
wydajności i mocy

AKUMULATORY ZINTEGROWANE

2 × BLi100, 5 × BLi200 oraz 3 × BLi300

AKUMULATORY PLECAKOWE

1 × BLi950X

ŁADOWARKI

4 × QC500

UZUPEŁNIANIE PALIWA/ŁADOWANIE*

* Porównanie oparto na codziennym typowym wykorzystaniu 
profesjonalnych maszyn, przy sezonach trwających od 50 do  
150 dni. Koszty paliwa podano dla benzyny alkilowanej (2,3 €/l)  
lub energii elektrycznej (0,10 €/kWh). Nie uwzględniono kosztu 
serwisów i napraw.

2 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €

6 000 €

7 000 €

8 000 €

9 000 €

10 000 €

11 000 €

BENZYNA AKUMULATOR

KO
SZ

T

1 800 €

Benzyna jest droga. Energia elektryczna – przeciwnie. Dlatego inwestując w urządzenia 
akumulatorowe, szybko uzyskasz zwrot z inwestycji. Na dłuższą metę przejście na maszyny 
akumulatorowe przynosi znaczne oszczędności. Poniższy przykład opracowano dla 
trzyosobowego zespołu wykonującego prace pielęgnacyjne przez dwa lata, przy użyciu 
typowych urządzeń o porównywalnych parametrach. 
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HUSQVARNA  
QC500 / QC330

HUSQVARNA BLi950X

HUSQVARNA BLi300

HUSQVARNA QC80F

HUSQVARNA BLi550X

HUSQVARNA BLi200 HUSQVARNA BLi100

PRZETWORNICA NAPIĘCIA 
HUSQVARNA VI600F

Umożliwia szybkie ładowanie akumu latora w terenie 
dzięki przekształcaniu prądu stałego 12 V z 
dowolnego aku mu la tora kwasowo-ołowiowego na 
prąd zmienny 220 V na potrzeby szybkich 
ładowarek QC500, QC330 i QC80.

967 62 85-01

 9,4 Ah

 338 Wh

 1,9 kg

 5,2 Ah

 187 Wh

 1,3 kg

 2,6 Ah

 94 Wh

 0,9 kg

SZELKI DO AKUMULATORA 
PLECAKOWEGO

Bardzo wydajny akumulator plecakowy 31,1 Ah, 
zachowujący moc i najwyższą skuteczność na 
długo, dzięki czemu praca nie wymaga częstych 
przerw i jest bardziej wydajna. Regulowane szerokie 
i wyściełane szelki zaprojektowano ergonomicznie, 
dodając do nich pas biodrowy.

967 09 32-01
579 82 22-01, sam akumulator

Wydajny akumulator plecakowy 15,6 Ah, 
zachowujący moc i najwyższą skuteczność na 
długo, dzięki czemu praca nie wymaga częstych 
przerw i jest bardziej wydajna. Regulowane szerokie 
i wyściełane szelki zaprojektowano ergonomicznie, 
dodając do nich pas biodrowy.

967 09 31-01
579 82 44-01, sam akumulator

Ergonomicznie zaprojektowane szelki przeznaczone 
do akumulatora plecakowego. Umożliwiają łatwe 
odłączanie i wymianę akumulatorów między 
członkami zespołu, podczas gdy szelki pozostają 
optymalnie dostosowane do potrzeb konkretnej 
osoby. Szelki sprawdzają się także znakomicie 
podczas pracy wycinarką profesjonalną 530iPX.

582 90 90-01

Zintegrowany akumulator 9,4 Ah do profesjonalnej 
pracy. Zapewnia bardzo długi czas działania i 
najkorzystniejszy na rynku stosunek wydajności do 
ciężaru. 4 lampki kontrolne ładowania, możliwość 
pracy w każdych warunkach atmosferycznych, 
znakomite chłodzenie. Możliwość ponownego 
ładowania do 1 500 razy.

BLi300, 967 07 19-01

Zintegrowany akumulator 5,2 Ah do profesjonalnej 
pracy. Długie działanie pomimo niewielkich rozmiarów. 
4 lampki kontrolne ładowania, możliwość pracy  
w każdych warunkach atmosferycznych, znakomite 
chłodzenie. Możliwość ponownego ładowania  
do 1 500 razy.

BLi200, 967 09 19-01

Zintegrowany akumulator 2,6 Ah do profesjonalnej 
pracy. Mały ciężar. 4 lampki kontrolne ładowania, 
możliwość pracy w każdych warunkach atmo-
sferycznych, znakomite chłodzenie. Możliwość 
ponownego ładowania do 1 500 razy. 

BLi100, 967 09 18-01

Ładowarka do użycia w terenie, przy wykorzystaniu 
zasilania z gniazda 12 V samochodu podczas jazdy. 

967 62 83-01

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

 31,1 Ah

 1120 Wh

 8,5 kg z szelkami

 15,6 Ah

 562 Wh

 7,1 kg z szelkami

Niezwykle szybka ładowarka. Aktywnie chłodzi 
akumulatory. Wskaźnik naładowania z 2 diodami.

QC500, 967 09 15-01 
QC330, 967 09 14-01
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Umożliwia noszenie do trzech zapasowych 
akumulatorów lub innego osprzętu na pasie.

590 77 67-01

OSŁONA NA BIODRO 
HUSQVARNA
Uzupełnia szelki do akumulatora 
plecakowego podczas pracy wykaszarką 
lub dmuchawą akumulatorową. Wygod
niejsza, bardziej luźna pozycja  
podczas pracy.

587 83 40-01

TORBA NA AKUMULATOR
Zimą zapewnia akumulatorowi ciepło, latem  
– chłód. Skutecznie amortyzuje drgania  
i chroni przed zanieczyszczeniami, brudem  
i wilgocią. Do wszystkich naszych akumula to
rów zintegrowanych. Pasuje do BLi200 / BLi100.

585 37 18-01

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

1. SZELKI DO PASA FLEXI NA AKUMULATORY
Dzięki wyściełanym pasom, szelki równomiernie 
rozkładają ciężar na ramionach użytkownika podczas 
użytkowania maszyny ustawionej pod różnymi kątami.

593 83 76-01

2. ADAPTER
Łączy maszyny ręczne z akumulatorem plecakowym lub 
pasem FLEXI na akumulatory, zapewniając większy 
komfort pracy.

582 78 05-01

3. TORBA NA AKCESORIA
Wygodna torba do pasa FLEXI. Pomieści mniejsze 
narzędzia, butelkę wody i akcesoria.

596 25 29-01

4. POJEMNIK PRZENOŚNY
Do pasa FLEXI na akumulatory dołączyć można nawet  
3 takie pojemniki, umożliwiające noszenie dodatkowych 
akumulatorów.

590 77 72-01

5.  FUTERAŁ COMBI Z KIESZENIĄ NA KLINY 
Futerał Combi na kleszcze lub hak oraz kieszenią na kliny. 

593 83 83-02

6. FUTERAŁ NA PILNIKI I KLUCZ 
UNIWERSALNY
Miejsce na jeden pilnik płaski i jeden okrągły oraz na klucz 
uniwersalny. Skutecznie zabezpiecza narzędzia przed 
uszkodzeniem i zgubieniem.

593 83 94-01

7. UCHWYT NA PUSZKĘ SPRAYU
Bezpieczne mocowanie puszki sprayu.

593 83 95-01

8. ZACZEP HAKOWY
Zaczep do różnych zastosowań, umożliwiający noszenie 
narzędzi, bidonów z wodą itp. 

593 83 96-01

PAS FLEXI NA 
AKUMULATORY HUSQVARNA
Pas FLEXI na akumulatory Husqvarna umożliwia noszenie 
na biodrach nawet trzech zapasowych akumulatorów 
Husqvarna BLi oraz osprzętu, dla większego komfortu 
podczas długich, pracowitych zmian roboczych. Podłączając 
maszynę do akumulatora umieszczonego na pasie 
ograniczamy także obciążenie ramion. Trwały i wygodny, 
do intensywnej pracy.

PAS FLEXI NA AKCESORIA

Łączy maszyny Husqvarna z kompaktowym 
akumulatorem BLi. Służy także do noszenia 
zapasowych akumulatorów i osprzętu.

590 77 67-02

Do podłączania dmuchawy Husqvarna 530iBX. 
Służy także do noszenia zapasowych akumulatorów 
i osprzętu. Dostępny jest adapter do łączenia 
maszyn z kompaktowym akumulatorem BLi 
(sprzedawany oddzielnie).

590 77 67-03

ZESTAWEM DO NOSZENIA ZESTAWEM ADAPTERA ZESTAWEM ŁĄCZĄCYM

SKRZYNKA NA AKUMULATORY
Skrzynka do bezpiecznego transportu i przechowywania 
akumulatorów, ładowarek i innych akcesoriów Husqvarna.

585 42 87-01, mała 400×300×160 mm, piankowa pokrywa
597 16 85-01, średnia 400×300×210 mm, piankowa pokrywa  
z plastikową wstawką, do 6 akumulatorów BLi 100 /200 lub  
4 BLi 100/200/300 i 1 ładowarki QC330/500
585 42 88-01, duża 500×300×210 mm, piankowa pokrywa
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ZAPEWNIJ  
SWOJEJ 
HUSQVARNIE 
ZDROWĄ  
DIETĘ
Jeżeli chcemy wykorzystywać maksimum możliwości naszych 

maszyn na co dzień, musimy mieć pewność, że stosowane paliwo  

i smary są najwyższej jakości. Wybierając produkty z naszej oferty 

możesz liczyć na tę samą wyjątkową jakość, co w przypadku 

opracowywanych i testowanych przez nas maszyn Husqvarna. 

KANISTRY HUSQVARNA

UZUPEŁNIANIE PALIWA OD RĘKI
Nasze kanistry ułatwiają wlewanie paliwa.  
Dostępne są różne wielkości i warianty, na przykład  
z zabezpieczeniem przed przelaniem. Kanistry 
Combi są szczególnie poręczne, dzięki osobnym 
zbiornikom na paliwo i na olej do pił łańcuchowych 
oraz niewielkiej skrzynce na narzędzia. 

PALIWO I SMARY
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XP® OIL

PALIWO HUSQVARNA XP® POWER 2

IDEALNE PROPORCJE PALIWA DO 
OLEJU, ZA KAŻDYM RAZEM 
Najlepsze narzędzia zasługują na najlepsze paliwo. Husqvarna XP® 
Power 2 jest paliwem z domieszką oleju, przeznaczonym do silników 
dwusuwowych Husqvarna. Zawiera naszą wysokiej jakości benzynę 
alkilowaną bez etanolu, zmieszaną z odpowiednią ilością syntetycznego 
oleju do silników dwusuwowych XP®. Paliwo to gwarantuje niezwykle czyste  
i wydajne spalanie, z ograniczoną ilością szkodliwych spalin oraz przy 
mniejszym ryzyku korozji i osadów na podzespołach silnika. A przy tym, 
prawidłowo przechowywane, zachowuje swoje właściwości przez długie lata. 

PALIWO I SMARY

PIĘĆ KORZYŚCI ZE 
STOSOWANIA OLEJU 
HUSQVARNA XP®

 – Stwarza najlepsze warunki do wykorzystania w  
pełni potencjału silników Husqvarna w odniesieniu  
do kosztów dla danej specyfikacji. 

 – Minimalizuje przestoje i potrzebę serwisowania. 

 – Maksymalnie wydłuża trwałość silnika. 

 – Poprawia środowisko pracy.

 – Ogranicza ujemny wpływ na środowisko naturalne.

OLEJ HUSQVARNA XP®  
DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH

IDEALNY OLEJ  
DO WSZYSTKICH  
NASZYCH SILNIKÓW 
DWUSUWOWYCH
Znakomity, syntetyczny, ulegający biodegradacji w ok. 64 % olej  
do dwusuwów jest przeznaczony do intensywnej pracy z dużym 
obciążeniem, na wysokich obrotach silnika. Odpowiedni do 
wszystkich naszych maszyn. Spełnia wymagania normy JASO FD/
ISO EGD i przeszedł test Rotax 253 dla skuterów śnieżnych. 
Oznaczenie VEF.

0,1 litra, 578 18 03-03
1 litr z dozownikiem, 578 03 70-03
4 litrów, 578 03 71-03
10 litrów, 578 18 00-03
208 litrów, 57818 04-03

OLEJ HUSQVARNA LS+  
DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Olej półsyntetyczny daje ochronę przed zatarciem,  
zarówno w przypadku zbyt ubogiej mieszanki, jak  
i zakleszczania się tłoka ze względu na nagar. Zestaw 
zastosowanych dodatków należy do najlepszych na  
rynku. Spełnia wymagania normy JASO FD/ISO EGD  
i przeszedł test Rotax 253 dla skuterów śnieżnych.  
Oznaczenie VEF.

0,1 litra, 578 18 03-02
1 litr z dozownikiem, 578 03 70-02
4 litrów, 578 03 71-02
10 litrów, 578 18 00-02
208 litrów, 578 18 04-02
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KANISTER COMBI HUSQVARNA, 5/2,5 L

CAŁE NIEZBĘDNE PALIWO I OLEJ  
– W JEDNYM KANISTRZE
Pozwala szybko uzupełnić paliwo bez rozchlapywania i rozlewania. 
Oba pojemniki zaprojektowano w taki sposób, by uzyskać optymalną 
proporcję paliwa do oleju łańcuchowego. Zintegrowany pojemnik na 
najczęściej używane części zamienne i narzędzia. Zatwierdzony 
zgodnie z zaleceniami ONZ.

580 75 42-01
Wlew paliwa, 586 11 04-01
Wlew oleju, 586 11 05-01
Wlew oleju na zimę, 586 11 07-01

OLEJ HUSQVARNA DO SILNIKÓW 
CZTEROSUWOWYCH SAE 10 W‑50
W pełni syntetyczny olej silnikowy zalecany do przekładni maszyn Husqvarna 
z serii AWD. Zachowuje swoje właściwości zarówno w ciepłym, jak i zimnym 
klimacie. Spełnia normy API SM oraz ACEA A3/B4.

4 litry, 578 03 71-04

OLEJ HUSQVARNA DO SILNIKÓW 
CZTEROSUWOWYCH SAE 10 W‑40
Wysokiej jakości olej do wszystkich naszych silników czterosuwowych. Ułatwia 
rozruch w niskich temperaturach. Zapewnia niskie zużycie oleju oraz doskonałe 
smarowanie we wszystkich warunkach roboczych. Zgodny z normami API SL 
(CF), ACEA A3 (B3).

0,08 litra, 531 00 92-71
1,4 litra, 577 41 97-02

PALIWO I SMARY

NOWOŚĆ

OLEJ HUSQVARNA XP®  
DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Znakomity, syntetyczny, ulegający biodegradacji w ok. 64 % 
olej do dwusuwów jest przeznaczony do intensywnej pracy z 
dużym obciążeniem, na wysokich obrotach silnika. Odpowiedni 
do wszystkich naszych maszyn. Spełnia wymagania normy 
JASO FD/ISO EGD i przeszedł test Rotax 253 dla skuterów 
śnieżnych. Oznaczenie VEF.

0,1 litra, 578 18 03-03
1 litr z dozownikiem, 578 03 70-03
4 litry, 578 03 71-03
20 litrów, 587 80 85-30
208 litrów, 587 80 85-40

OLEJ DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH 
HUSQVARNA, X‑GUARD BIO
Najwyższej jakości bioolej do pił łańcuchowych, na bazie 
surowców odnawialnych. Biodegradowalny, nietoksyczny. 
Zalecany jako olej całoroczny, zapewniający najwyższej  
klasy smarowanie i przywieranie. Znakomite właściwości 
antykorozyjne, także podczas przechowywania. 

1 litr, 596 45 73-01
5 litrów, 596 45 73-02
10 litrów, 596 45 73-03
20 litrów, 596 45 73-04
200 litrów, 596 45 73-05
 
 

OLEJ MINERALNY HUSQVARNA  
DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH
Z dodatkiem środka wiążącego, do wysokowydajnych  
pilarek. Gwarantowane małe zużycie piły łańcuchowej  
i bieżni. Do użytku przez cały rok.

1 litr, 579 39 60-01
5 litrów, 579 39 61-01
20 litrów, 579 39 62-01
200 litrów, 579 39 63-01

OLEJ HUSQVARNA DO FILTRÓW 
POWIETRZA
Efektywniej zatrzymuje cząstki zanieczyszczeń w filtrze 
powietrza zmniejszając zużycie silnika.

1 litr, 531 00 92-48
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SMAR UNIWERSALNY HUSQVARNA
Smar zapewnia dobrą ochronę przed korozją i ma dużą 
zdolność przenoszenia obciążeń, Smar ogólnego użytku. 

225 g, 502 51 27-01

SMAR HUSQVARNA ECO
Do przekładni kątowych wykaszarek. Sprawdzony smar, 
który smaruje przekładnie, absorbując siły osiowe. 
Przyjazny dla środowiska. Ulega biodegradacji.

100 g, 503 97 64-01

KANISTER HUSQVARNA, 15 LITRÓW

PROSTSZY SPOSÓB 
UZUPEŁNIANIA PALIWA
Kanister do maszyn jezdnych. Innowacyjny sposób uzupełniania 
paliwa dzięki trzem nietypowo rozmieszczonym, ergonomicznym 
uchwytom i specjalnej konstrukcji wlewu. Kanister można łatwo 
unieść i przenieść, a uzupełnianie paliwa odbywa się szybko,  
bez rozlewania i marnowania.

580 75 45-01
Wlew paliwa, 586 11 06-01

PRZEWÓD PALIWOWY
Przewód paliwowy ze skutecznym 
zabezpieczeniem przeciw przelaniu.  
Do kanistra i kanistra Combi (6 litrów) 
Husqvarna.

505 69 80-02

PRZEWÓD OLEJOWY
Przewód olejowy z wewnętrznym 
odpowietrzaniem, do pojemnika na olej  
i kanistra Combi (6 litrów) Husqvarna.

505 69 80-03

KOREK Z MOCOWANIEM
Do stosowania z opracowanymi przez firmę 
Husqvarna przewodami paliwowymi i olejowymi.

505 69 80-11

PALIWO I SMARY

KANISTER  
HUSQVARNA, 6 L
Kanister ze skutecznym zabezpieczeniem 
przeciw przelaniu. Zatwierdzony zgodnie z 
zaleceniami ONZ.

505 69 80-01

UCHWYT TARCZY
Uchwyt do tarcz do wycinarek. Dołączany  
do kanistra o pojemności 6 litrów.

584 26 10-01

KANISTER COMBI 
HUSQVARNA, 6/2,5 L
Kanister Combi ze skutecznym zabezpieczeniem 
przeciw przelaniu. Kiedy zbiornik na benzynę  
w maszynie jest pełen, przepływ odcinany jest 
automatycznie i można unieść kanister bez 
rozlewania paliwa. Zatwierdzony zgodnie z 
zaleceniami ONZ.

505 69 80-00

AEROZOL HUSQVARNA 
ACTIVE CLEAN
Aerozol Husqvarna Active Clean  
nie zawiera fosforanów i ulega 
biodegradacji. Skutecznie czyści 
pilarki, maszyny ogrodnicze, filtry 
powietrza i odzież.

0,5 litra, 597 25 57-01

NOWOŚĆ

SMAROWNICA
Do smarowania łożyska końcówki prowadnicy i łożyska 
igiełkowego sprzęgła. Nie zawiera smaru.

501 91 14-01
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ODZIEŻ DLA PROFESJONALISTY

DOSTOSOWANA DO PRACY 
PODKASZARKĄ I WYKASZARKĄ
Jeżeli przez cały dzień pracujesz wykaszarką lub podkaszarką, zainteresuje 
Cię nasza seria specjalistycznej odzieży Technical. Stworzona z lekkich ale 
wytrzymałych tworzyw, z podkładkami zmniejszającymi obciążenie ramion  
i chroniącymi prawe biodro, umożliwiającymi komfortową pracę maszyną na 
szelkach przez cały dzień, niezależnie od warunków atmosferycznych. 
Więcej na ten temat na stronach 158–159.

SPRZĘT OCHRONNY

Dobry sprzęt ochronny musi sprostać wymagającym warunkom i zapewnić 

wymaganą ochronę. Dlatego używamy wyłącznie materiałów wysokiej 

jakości. Każde zadanie stawia inne wymagania. Nasza oferta odzieży 

ochronnej obejmuje każdy rodzaj pracy. W efekcie bogaty wybór ubrań 

ochronnych, obejmujący najnowsze innowacje z zakresu wzornictwa  

i materiałów, da użytkownikom ochronę i komfort niezbędne do 

prawidłowego wykonania pracy.

 BEZPIECZEŃ STWO  
I SWOBODA RUCHÓW
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TECHNOLOGIA TECH‑KNEE

WYJĄTKOWA OCHRONA I SWOBODA
DODATKOWE WARSTWY OCHRONNE Tech-Knee zapewnia najskutecz-
niejszą ochronę przed przecięciem, dzięki dodatkowym warstwom włókien. 
 Poprawia to bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacjach, w których 
nogawka przylega ściśle do nogi. 

PROFILOWANY MATERIAŁ Cała nogawka na kolanie, wraz z tkaniną 
ochronną została wyprofilowana, aby spodnie leżały idealnie w każdej 
pozycji roboczej.

WODOSZCZELNE Po wewnętrznej stronie nogawki na kolanie znajduje się 
wodoodporna podszewka, a wierzch wykonano z wodoszczelnej tkaniny, co 
zapobiega dostawaniu się wody do warstw chroniących przed przecięciem. 
Oznacza to komfort pracy nawet w deszczu i przez dłuższy czas.

KOMFORT

PRZYJEMNOŚĆ  
NOSZENIA W PRACY
Nasza oferta odzieży ochronnej ma na celu zapewnienie 
użytkownikowi komfortu i koncentracji uwagi przez cały 
dzień. Odzież wykonana z lekkich, elastycznych tworzyw 
skrojona jest tak, by pasować do sylwetki, a dodatkowe 
podkładki i profilowanie w odpowiednich miejscach 
zapewniają noszącemu swobodę ruchów przy minimalnym 
wysiłku. Oddychające kurtki, spodnie i kaski zapobiegają 
przegrzewaniu nawet podczas ciężkiej pracy. 

OCHRONA

NIE LEKCEWAŻ ZAGROŻEŃ
Praca w terenie bywa niebezpieczna. Aby zminimalizować ryzyko 
zranienia, musisz mieć pewność, że wybierasz odpowiednią odzież 
ochronną. Linie Technical Extreme i Technical dostosowane są do 
potrzeb trudnej, profesjonalnej pracy w leśnictwie i przy pielęgnacji 
terenów zieleni. Odzież wykonano z wysokiej jakości materiałów,  
w sposób przyjazny dla noszącego, z zabezpieczeniem przed 
przecięciem i innymi zabezpieczeniami chroniącymi jego kończyny, 
głowę, słuch i wzrok. 

SPRZĘT OCHRONNY

 BEZPIECZEŃ STWO  
I SWOBODA RUCHÓW
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TECHNICAL EXTREME

LEKKIE I SKUTECZNE 
KAŻDEGO DNIA
Husqvarna Technical Extreme to nasza najbardziej ekskluzywna linia 
odzieży ochronnej. Jest przeznaczona dla osób oczekujących lekkości  
i komfortu, dobrej wentylacji i ochrony w warunkach ekstremalnych. 
Profilowane rękawy i nogawki, dopasowany krój, odporna, rozciągliwa 
tkanina, ochrona i efektowne, dostosowane do specyfiki pracy wzornictwo 
zapewniają maksymalną skuteczność pracy przez cały dzień. 

Idealne dopasowanie
Odzież można dostosować idealnie do sylwetki 
dzięki zapinanym na rzepy mankietom rękawów  
i paskom ściągającym doły nogawek oraz 
elastycznym ściągaczom w pasie i w dolnej  
części kurtki.

Kieszenie na telefon komórkowy
Kieszenie na piersiach mają specjalną podszewkę 
chroniącą telefon komórkowy, abyś miał go 
zawsze pod ręką.

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH TECHNICAL EXTREME

OPTYMALNA KURTKA  
DO PRAC LEŚNYCH
Przeznaczona do wielogodzinnej pracy w najbardziej wymagających warunkach. Lekkie, 
oddychające  tkaniny i profilowane rękawy zwiększają swobodę ruchów drwala, podczas gdy 
skuteczne otwory  wentylacyjne na karczku i w dole pleców zapewniają dobrą wentylację 
podczas ciężkiej pracy. Zawiera fluorescencyjne fragmenty tkanin i paski odblaskowe.

582 33 10xx, rozmiar S–XXL
582 34 07xx, rozmiar damski XS–M

SPODNIE OCHRONNE TECHNICAL EXTREME

BEZPIECZEŃSTWO JESZCZE NIGDY 
NIE BYŁO TAK WYGODNE
Przeznaczone do pełnoetatowej, w pełni profesjonalnej pracy w lesie. Umiejętne 
wykorzystanie materiałów odblaskowych, lekkiego stretchu i wzmocnień z tkaniny 
Cordura® zapewnia ochronę i trwałość odzieży oraz wydajność pracy przez cały dzień. 
Nowoczesny dopasowany krój daje najwyższy  komfort i swobodę ruchów dzięki regulacji 
ściągacza w talii, profilowaniu nogawek TechKnee i otworom wentylacyjnym. Szelki  
w komplecie Spełnia normę EN 381 Klasa 1 (20 m /s). Rozmiar XS–XXL.

594 99 68xx
Dostępne w wersji z nogawkami +7 cm (rozmiar MXL).

Tech‑Knee zapewnia wyjątkową  
ochronę
Dodatkowe warstwy z włókien poprawiają 
bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacjach,  
w których nogawka przylega ściśle do nogi. 

SPRZĘT OCHRONNY

Szelki w komplecie
Do spodni dołączono wysokiej jakości szelki, 
zapewniające wygodę przez cały dzień pracy.
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TECHNICAL ROBUST

Ochrona przed kleszczami i śniegiem
Elastyczne mankiety nogawek z regulacją na 
guzik ściśle przylegają do kostek. Zapobiega to 
przedostawaniu się śniegu i kleszczy pod nogawki.

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

UTRZYMYWANIE ODZIEŻY 
W DOBRYM STANIE
Odzież ochronna powinna być regularnie prana, aby 
zachowaćskuteczność. Płyn nie zawiera fosforanów i ulega 
biodegradacji. Klasyfikowany jako przyjazne dla środowiska. 
Skuteczny również doczyszczenie maszyn ogrodniczych, 
filtrów powietrza itp.

583 87 69-01

SPRZĘT OCHRONNY

Trwałość na długie lata
Dzięki wykorzystaniu mocnych tkanin i wstawkom 
w kroku oraz na kostkach z tworzyw Dyneema®, 
Aramide oraz Cordura®, spodnie są gotowe na 
intensywne użytkowanie.

SPODNIE OCHRONNE, TECHNICAL ROBUST

PRZEZNACZONE DO 
CAŁODZIENNEJ, CIĘŻKIEJ PRACY
Prosty fason, wytrzymała tkanina Dyneema® z przodu oraz wstawki z elastycznego 
Aramidu w kroku i z Cordura® wokół kostek zapewniają im trwałość. Ochrona przeciw 
kleszczom wokół kostek nóg oraz rozciągliwa tkanina z tyłu zapewniają komfort dla 
wydajnej pracy – by użytkownik maksymalnie wykorzystał swoją zmianę roboczą. 
Spełniają normę EN 381 klasa 1 (20 m /s). Rozmiar S–XXL.

594 99 86xx

Dobra wentylacja
Otwory na karczku i w dole pleców zapewniają 
dobrą wentylację. Suwaki pod pachami i z tyłu 
nogawek pozwalają regulować przepływ powietrza 
odpowiednio do potrzeb.

Spodnie na swoim miejscu
Wystarczy zaczepić haczyki znajdujące się 
wewnątrz nogawek o sznurowadła, aby spodnie 
nie przesuwały się. 
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Wydłużona nogawka
Dodatkowe trzy centymetry długości zapewniają 
nachodzenie nogawek na obuwie podczas 
wspinaczki, co chroni nogę i zapewnia jej komfort.

Szelki zapinane na rzepy
Szelki można łatwo odłączyć lub założyć,  
w zależności od potrzeb w danej chwili.

SPODNIE OCHRONNE, TECHNICAL EXTREME ARBOR

DOSTOSOWANE DO WSPINACZKI  
PO DRZEWACH
Przystosowane do wyzwań związanych z wspinaniem się i pracą na drzewach spodnie Technical 
Extreme Arbor cechuje bezpieczeństwo, elastyczność i funkcjonalność. Silne ale lekkie wstawki 
z tworzyw Dyneema®, Cordura® oraz Kevlar® zapewniają trwałość miejsc najbardziej narażonych 
na zużycie. Fason spodni łączy najważniejsze elementy serii Technical Extreme z funkcjami 
niezbędnymi arborystom, dostosowanymi do sprzętu wspinaczkowego. Rozmiar S–XL.

595 21 77xx 

KASK DLA ARBORYSTÓW 
TECHNICAL

OCHRONA  
I WENTYLACJA GŁOWY
Lekki, przepuszczający powietrze kask dla profesjonalnych 
arborystów. Zatwierdzony do pracy na wysokościach. System 
regulacji pasków z dwoma pokrętłami centrującymi go na 
głowie, co zapewnia optymalne wyważenie i stabilność kasku.

Odblaskowy pomarańcz, 578 09 23-01

SPRZĘT OCHRONNY

DO PIELĘGNACJI DRZEW  
I PODKRZESYWANIA  
NA WYSOKIM POZIOMIE 
Jako profesjonalny arborysta, masz specjalne wymagania dotyczące odzieży ochronnej: 
bezpieczeństwa, swobody ruchów i komfortu. Projektując i wytwarzając odzież Husqvarna  
dla arborystów, wybieramy najbardziej udane elementy naszych kolekcji Technical  
i Technical Extreme, a następnie dostosowujemy je pod kątem potrzeb arborystów.

ODZIEŻ DLA ARBORYSTÓW

Centralne ustawienie i dobra wentylacja
System regulacji pasków z dwoma pokrętłami 
centrującymi kask na głowie zapewnia mu optymalne 
wyważenie i stabilność. Otwory wentylacyjne dla 
komfortu podczas długotrwałej pracy.

Lekkość i świetna widoczność
Powiększony kask z polistyrenu z piankową 
wkładką oznacza lekkość i komfort, a redukcja 
ilości światła o zaledwie 20% zapewnia świetną 
widoczność.
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Trwałe i lekkie elementy wzmacniające
Zaawansowane technologicznie materiały 
zawiera jące Dyneema®, Cordura® i Kevlar® dają 
maksymalną wytrzymałość miejsc najbardziej 
narażonych na przetarcie lub rozdarcie. Dodatkowe, 
elastyczne wzmocnienie w kroku.

Łatwo dostępne kieszenie
Kieszenie boczne z odwróconymi zamkami,  
dla łatwiejszego dostępu podczas noszenia  
szelek oraz dwie kieszenie na udach z pętlami 
umożliwiającymi zaczepienie przedmiotów.

SPRZĘT OCHRONNY

NIEZBĘDNIK ARBORYSTY

BĄDŹ BEZPIECZNY PONAD ZIEMIĄ
Są rzeczy, bez których nie można się obejść podczas pielęgnacji 
drzew. Dlatego w Husqvarna mamy pełną ofertę osprzętu niezbędnego 
dla arborysty. Linki do rzutek i rzutki, liny do wchodzenia na drzewa, 
karabinki itp.: wszystkie przeznaczone do profesjonalnej pielęgnacji 
drzew, opracowane przez profesjonalistów. Więcej na stronie 47.
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TECHNICAL

SPODNIE OCHRONNE 
TECHNICAL C
Przeznaczone dla pracowników leśnych 
przeby wających w lesie przez cały dzień. 
Nowoczesny i praktyczny krój oraz ochrona 
przed przecięciem w całej nogawce zapewniają 
użytkownikom bezpie czeństwo, komfort i 
wydajność. Lekki materiał rozciągliwy w cztery 
strony oraz wiele sprytnych rozwiązań, takich 
jak profilowane nogawki, ułatwiają maksymalne 
wykorzystanie całego czasu pracy. Spełniają 
normę EN 381 Klasa 1 (20 m /s), krój C.  
Rozmiar S–XXL.

595 00 07xx

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH 
TECHNICAL ARBOR
Łączy wytrzymałe materiały z praktycznym 
krojem i ochroną przed przecięciem, niezbędną 
podczas pracy w lesie. Poliester rozciągliwy  
w 2 strony i wygodny krój oraz wzmocnienia 
od łokcia do nadgarstka zapewniają komfort 
ruchów, dużą trwałość i skuteczność przez cały 
dzień. Spełnia wymogi normy EN381, Klasa 1. 
Rozmiar S–XL.

594 99 88xx

LEKKA KURTKA DO PRAC 
LEŚNYCH TECHNICAL
Przeznaczona do typowych prac leśnych w  
ciepłe dni. Przód, barki i rękawy wykonane w 
100 % z mikropoliestru, z poliestrem dzianym 
100 % po wewnętrznej stronie rękawów i na 
plecach, zapewnia dodatkową wentylację i 
ochłodę, chroniąc przed poceniem się.  
Rozmiar S–XXL.

582 33 43xx

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH 
HIGH VIZ, TECHNICAL
Wytrzymałe, ale lekkie materiały i praktyczny  
krój sprawiają, że kurtka sprawdza się znakomicie 
podczas codziennych prac w lesie wszędzie tam, 
gdzie liczy się bycie dobrze widocznym. Zgodność 
z normą EN ISO20471 Klasa 3. Wykonana z 
lekkiego poliestru rozciągliwego w dwie strony,  
o dopasowanym kroju. Rozmiar S–XXL.

596 30 37xx

PRZYGOTUJ SIĘ  
NA WYDAJNĄ PRACĘ
Odzież Husqvarna Technical stworzono z myślą o codziennej, wydajnej 
pracy. Krój odpowiada charakterowi pracy, a przy tym jest nowoczesny, a 
wytrzymała, lekka i rozciągliwa tkanina, wzmocnienia, profilowane nogawki 
i rękawy zapewniają odzieży dużą trwałość, odporność i skuteczność. 
Wyglądasz dobrze. Pracujesz jeszcze lepiej.

ODBLASKOWA KOSZULKA 
ROBOCZA TECHNICAL
Koszulka z krótkim rękawem z suwakiem pod 
szyją, wydłużonym tyłem, łatwo dostępną 
kieszonką z przodu i taśmą odblaskową, 
przetestowana i zatwierdzona zgodnie z normą 
EN 20471 klasa 2. Odprowadza wilgoć z dala od 
ciała, zapewniając poczucie chłodu i suchości. 
Rozmiar S–XXXL.

596 30 39xx

KOSZULKA ROBOCZA 
TECHNICAL
Lekka i przewiewna, z suwakiem i łatwo 
dostępną zapinaną na suwak kieszenią na 
przodzie, nadaje się znakomicie na cieplejsze 
dni. Odprowadza wilgoć z dala od ciała i szybko 
schnie. Dlatego nawet podczas intensywnej 
pracy czujesz się świeżo. Rozmiar S–XXXL.

Krótki rękaw, 501 71 59xx
Długi rękaw, 501 72 03xx

SZELKI HUSQVARNA
Większa szerokość, regulacja długości. 

Skórzane paski, 505 61 85-10
Mocne metalowe zapięcia,  
505 61 85-00

SPRZĘT OCHRONNY

SPODNIE OCHRONNE  
HIGH VIZ, TECHNICAL
Do pracy, w której trzeba być dobrze widocz
nym, na przykład na poboczach dróg. Materiał 
rozciągliwy w 4 strony zapewnia swobodę, 
bezpieczeństwo i komfort ruchów. Profilowane 
nogawki dają pełną swobodę ruchów, a odbla
skowe pasy zwiększają widoczność użytkownika, 
a zatem jego bezpieczeństwo. Wzmocnione 
kolana i nogawki zapewniają trwałość podczas 
intensywnej pracy. Spełniają normę EN 381 
klasa 1 (20 m /s) oraz EN ISO 20471 klasa 2. 
Rozmiar S–XXL.

595 08 72xx
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Dobra wentylacja
Otwory na karczku i w dole pleców zapewniają 
dobrą wentylację. Suwaki pod pachami i z tyłu 
nogawek pozwalają regulować przepływ 
powietrza odpowiednio do potrzeb.

Profilowane nogawki
Nogawki są wyprofilowane i zostały uszyte  
w taki sposób, aby zapewnić maksymalną 
swobodę ruchów bez narażania drwala  
na niebezpieczeństwo. 

Łatwo dostępne kieszenie
Kurtka ma dwie kieszenie na piersi, a także 
specjalną kieszonkę na apteczkę. W spodniach 
zaprojektowano dwie kieszenie przednie, dwie 
tylne, kieszeń w nogawce oraz podwójną 
kieszonkę na przymiar.

Idealne dopasowanie
Odzież można dostosować idealnie do  
sylwetki dzięki elastycznym ściągaczom  
w pasie i w dolnej części kurtki.

SPODNIE OCHRONNE TECHNICAL

WZMOCNIENIA TAM, 
GDZIE SĄ POTRZEBNE
Przeznaczone do codziennej, całodziennej pracy w lesie. 
Trwałość dzięki wzmocnieniu materiałami Aramide i Cordura®. 
Lekkie, rozciągliwe materiały i dopasowany krój zapewniają 
użytkownikom komfort i produktywność, natomiast profilowane 
nogawki i wentylowane kieszenie oraz suwaki umożliwiają 
efektywne wykorzystanie każdej zmiany roboczej. Spełnia 
normę EN 381 Klasa 1 (20 m /s). Rozmiar S–XXL

Spdnie do paska, 594 99 90xx
Dostępne także w wersji z nogawkami +7 cm (S–XL).  
Dostępne także w wersji z nogawkami -5 cm (S–XXL)

Spodnie ogrodniczki, 596 30 44xx
Dostępne także w wersji z nogawkami -7 cm (S–XL)

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH TECHNICAL

ROZCIĄGLIWA TKANINA 
ZAPEWNIA SWOBODĘ 
RUCHÓW
Wykonana z odpornej, ale lekkiej tkaniny, o kroju dostosowanym do 
charakteru pracy, sprawdza się idealnie w lesie. Poliester rozciągliwy 
w 4 strony i wygodny krój zapewniają swobodę ruchów i ograniczają 
wysiłek. Otwory wentylacyjne na karczku i w dole pleców oznaczają 
komfort i wydajność pracy.  
Rozmiar S – XXL.

582 33 21xx

SPRZĘT OCHRONNY
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KURTKA TECHNICAL DO PRAC 
PIELĘGNACYJNYCH

WYGODNA PRACA MASZYNĄ  
NA SZELKACH
Kurtka zaprojektowana specjalnie do długotrwałej pracy w szelkach. Miejsce na 
dodatkową podkładkę, odciążającą ramiona. Kieszenie łatwo dostępne również 
po założeniu szelek. Miejsca szczególnie narażone na zużywanie zostały 
wzmocnione, dzięki czemu kurtka jest bardziej trwała i wytrzymała. Otwory 
wentylacyjne na suwak pod pachami i rozpinany karczek z tyłu utrzymują 
komfortową  temperaturę. Ergonomicznie profilowane rękawy. Rozmiar S–XXL.

580 68 82xx

SPODNIE TECHNICAL DO 
PRAC PIELĘGNACYJNYCH

TRWAŁE I TRUDNO 
BRUDZĄCE
Spodnie zaprojektowane specjalnie do 
długotrwałej pracy wykaszarką i wycinarką. 
Miejsce na dodatkową podkładkę, chroniącą 
biodro.  Nieprzepuszczająca wody tkanina z 
przodu i po bokach nogawek z dodatkową 
wyściółką zabezpieczającą przed wyrzucanym 
żwirem. Tkanina ma powierzchnię poddaną 
obróbce, dzięki czemu wilgotna trawa łatwiej od 
niej odpada. Miejsca szczególnie narażone na 
zuży wanie zostały wzmocnione, dzięki czemu 
spodnie są bardziej trwałe i wytrzymałe. Suwaki  
z tyłu nogawek ułatwiają regulację temperatury. 
Nogawki ergonomicznie profilowane w kolanach. 
Rozmiar 46–60.

580 68 81xx

KOMFORTOWA OCHRONA 
PRZED TRAWĄ I KRZEWAMI
Długotrwała praca wykaszarką lub wycinarką zawieszoną na szelkach wymaga od odzieży roboczej 
wygody i funkcjonalności. Praktyczne dodatki umieszczone w odpowiednich miejscach, takie jak 
podkładki czy kieszenie zapinane na suwak są równie ważne, co wygodna podszewka i szwy, 
zapinane otwory wentylacyjne i trwała ochrona przed wyrzucanym w powietrze żwirem.

Wzmocnienie na ramionach
Ramiona dodatkowo wzmocnione dla większej 
trwałości.

Nieprzemakalna tkanina z przodu
Materiał w przedniej i bocznej części nogawek  
nie przepuszcza wody i jest gruby, aby zapewnić 
ochronę np. przed wyrzucanym żwirem.

Kieszeń na wkładkę ochronną
Kieszeń na biodrze na wkładkę zapewniającą 
ochronę podczas pracy.

Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne pod pachami zapinane na 
suwak zapewniają lepszą regulację temperatury.

TECHNICAL DO PRACY WYKASZARKĄ

SPRZĘT OCHRONNY
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Bycie dobrze widocznym
Najwyższa kategoria widoczności zgodnie z 
normą dotyczącą odzieży. Kurtka zatwierdzona 
zgodnie z EN ISO 20471 Klasa 3. Spodnie 
zatwierdzone zgodnie z EN ISO 20471 Klasa 2. 

Kieszenie na wkładki ochronne
Kieszenie przeznaczone na wkładki służące 
ochronie i ograniczające obciążenie barków  
i bioder podczas prac pielęgnacyjnych. 

Ochrona przed kleszczami i śniegiem
Szczelne dopasowanie spodni dzięki elastycznym 
i regulowanym zapięciom na guziki wokół kostek. 
Ochrona wnętrza spodni przed śniegiem  
i kleszczami.

Duża swoboda ruchów
Specjalna konstrukcja rękawów, ergonomiczne 
profilowanie łokci i kolan oraz tkanina na plecach 
rozciągliwa w 4 strony zapewniają swobodę 
ruchów.

ODBLASKOWE SPODNIE DO PRAC 
PIELĘGNACYJNYCH, TECHNICAL

WYTRZYMAŁE SPODNIE, 
KTÓRE WIDAĆ Z DALEKA 
Spodnie zaprojektowane specjalnie do długotrwałej pracy 
wykaszarką i wycinarką. Wysoka widoczność zgodnie z EN ISO 
20471 Klasa 2. Miejsce na dodatkową wkładkę chroniącą biodro. 
Nieprzepuszczająca wody tkanina z przodu i po bokach nogawek  
z dodatkową wyściółką zabezpieczającą przed wyrzucanym 
żwirem. Tkanina ma specjalną powłokę, dzięki czemu wilgotna 
trawa łatwiej od niej odpada. Miejsca szczególnie narażone na 
zużywanie zostały wzmocnione, dzięki czemu spodnie są bardziej 
trwałe i wytrzymałe. Suwaki z tyłu nogawek ułatwiają regulację 
temperatury. Nogawki ergonomicznie profilowane w kolanach. 
Rozmiar 46–60.

597 24 62xx 

ODBLASKOWA KURTKA DO PRAC 
PIELĘGNACYJNYCH, TECHNICAL

BĄDŹ WIDOCZNY I 
BEZPIECZNY PRZEZ  
CAŁY DZIEŃ
Kurtka zaprojektowana specjalnie do długotrwałej pracy  
w szelkach. Wysoka widoczność zgodnie z EN ISO 20471  
Klasa 3. Miejsce na dodatkową wkładkę, odciążającą ramiona. 
Kieszenie łatwo dostępne również po założeniu szelek. Otwory 
wentylacyjne na suwak pod pachami i rozpinany karczek  
z tyłu utrzymują komfortową temperaturę. Nowa konstrukcja  
i ergonomiczne profilowanie rękawów oraz zastosowany na 
plecach materiał rozciągliwy w 4 strony zapewniają większą 
swobodę ruchów. Rozmiary S–XXL.

597 24 59xx 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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KURTKA TYPU SOFTSHELL
Wiatroodporna, nieprzemakalna kurtka typu 
softshell, wykonana z wygodnego, elastycznego 
materiału z miękką, polarową podszewką. 
Doskonała do pracy w różnych warunkach 
pogodowych. Można ją nałożyć na inną odzież 
lub nosić samodzielnie. Wzmocniona nylonem 
Cordura® na ramionach, z tyłu rękawów i po 
bokach. Profilo wane rękawy zapewniają większą 
wygodę i swobodę ruchów. Możliwość regulacji 
dolnych części rękawów za pomocą rzepów. 
Cztery kieszenie z suwakami z przodu oraz 
dwie kieszenie wewnętrzne. Rozmiar S–XL.

577 25 30xx

PRZECIWDESZCZOWA 
OSŁONA PLECÓW Z 
RĘKAWAMI
Wydłużona osłona pleców, zaszyte i zespolone 
szwy, regulowane zapięcie na napy z przodu, 
wydłużone rękawy zapinane na napy, dłuższy 
tył z zakładką przeciwdeszczową. Rozmiar 
uniwersalny.

505 63 16-10

KURTKA 
PRZECIWDESZCZOWA
Wykonana z wodoodpornego, elastycznego 
materiału, z wszytymi, zespolonymi szwami. 
Karczek na piersiach, plecach i rękawach dla 
dobrej wentylacji. Pod karczkiem wytrzymała 
siateczka. Sztruksowy kołnierz zapinany na 
rzepy, wydłużone rękawy oraz dłuższy tył z 
zakładką przeciwdeszczową. Kieszonka na 
piersi i długi suwak z przodu, zabezpieczony 
napami. Rozmiar S–XL.

523 07 92xx

BIELIZNA 
JEDNOWARSTWOWA
Wykonana z dzianiny interlock poliester 100 %, 
zarówno z włókien, jak i dzianiny teksturowanej. 
Dzięki temu tkanina odprowadza z powierzchni 
skóry wilgoć, która następnie jest pochłaniana 
przez kolejną warstwę odzieży, a przy tym 
zapewnia dobrą wentylację i poczucie komfortu. 
Rozmiar 46-58.

Podkoszulek, 544 96 41xx
Bielizna, 544 96 42xx

SPODNIE 
PRZECIWDESZCZOWE
Spodnie przeciwdeszczowe wykonane z 
wodoodpornego, elastycznego materiału, z 
zaszytymi, zespolonymi szwami. Suwak w dolnej 
części nogawek ułatwia noszenie spodni na 
butach. Model ten wyposażono w górnej części 
w siateczkę o długości 10 cm, zapewniającą 
lepszą wentylację oraz elastyczny ściągacz  
w pasie ze sznurkiem. Rozmiar S–XL.

523 08 05xx

NOGAWKI 
PRZECIWDESZCZOWE
Doczepiane do paska od spodni lub do pasa  
na narzędzia. Regulowane zapięcie na guziki 
pozwala na uzyskanie trzech długości.  
Rozmiar uniwersalny.

505 63 26-10

KOSZULA ROBOCZA
Miła w dotyku i wygodna koszula dająca 
swobodę ruchów, w atrakcyjnej kolorystyce 
Husqvarna, do pracy i aktywnego wypoczynku. 
100 % niekurczliwa bawełna. Rozmiar S–XXL.

578 78 57xx

PRZY NIEPEWNEJ  
POGODZIE POLEGAJ NA 
ODZIEŻY HUSQVARNA

SPRZĘT OCHRONNY

Wygodne kroje, lekkie, niechłonne materiały chroniące przed wiatrem i wodą  
– to podstawowe cechy naszej sprawdzonej odzieży, która zapewnia ciepło podczas 
pracy w deszczu i w niskich temperaturach.

SKARPETY HUSQVARNA
Wewnętrzne skarpety, wchłaniające i 
odprowadzające wilgoć dzięki specjalnym 
kapilarom. Rozmiar 37– 46.

505 61 60xx

SKARPETY CLIMAYARN®
Wygodne skarpety z przędzy Climayarn®,  
która grzeje w zimne dni i zapobiega przegrzaniu 
w upał. Rozmiar 37– 48. 

589 91 23xx

BLUZA/ KAMIZELKA  
Z MIKRODZIANINY
Wygodna odzież z mikrodzianiny, wykonana  
w 100% z polaru poliestrowego i tkaniny 4way 
stretch, pochłaniającej tylko do 6% wilgoci.  
Z przodu suwak na całej długości, jedna kieszeń 
na klatce piersiowej i dwie niżej, wyposażone  
w suwaki.

Bluza, rozmiar S–L, 577 25 65xx
Kamizelka, rozmiar S–XL, 577 25 66xx
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RĘKAWICE, TECHNICAL  
Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Krótkie i dopasowane dla większej swo body ruchów. Spód rękawicy 
z garbowanej skóry koziej, ze wstawkami z jerseyu i szarej pianki. 
Z wierzchu laminowana tkanina spandex. Chroniona tylko lewa 
dłoń. Spełnia normę EN 381 klasa 1 (20 m /s). Spełnia normę  
EN 381-7:1999 klasa 1 (20 m /s) i EN 388:2016. Rozmiar 8, 9, 10.

595 00 34xx

RĘKAWICE, TECHNICAL LIGHT
Dopasowane i wygodne rękawice z koziej skóry z dodatkiem 
niezwykle miękkiego zamszu. Na wierzchu tkanina z laminowanego 
spandexu z odblaskowym wzorem. Spełnia normę EN 388:2016. 
Rozmiar 8, 9, 10.

596 30 92xx

RĘKAWICE FUNCTIONAL ZIMOWE
Ciepłe, wygodne i nieprzepuszczające wody. Doskonale 
oddychająca membrana Hipora oraz izolacja Thinsulate®, z 
wyściółką z mikropolaru. Idealne dopasowanie dzięki zapięciu 
na rzepy. Spełnia normę EN 388:2016. Rozmiar 8, 10, 12.  
596 30 93xx

RĘKAWICE FUNCTIONAL  
Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Wygodne rękawice ze spodem z podwójnej garbowanej skóry 
koziej. Z wierzchu spandex laminowany pianką, kostki palców 
chronione przez neopren i nylon. Spełnia normę EN 381-7:1999 
klasa 1 (20 m /s) i EN 388:2016. Rozmiar 7, 8, 9, 10, 12.

595 00 39xx

RĘKAWICE FUNCTIONAL
Wygodne rękawice do długotrwałej pracy.  
Spód z podwójnej garbowanej skóry koziej. Z wierzchu spandex 
laminowany pianką, kostki palców chronione przez neopren i 
nylon. Spełnia normę EN 388:2016. Rozmiar 7, 8, 9, 10, 12.

596 30 94xx

BUTY GUMOWE, FUNCTIONAL  
Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM 
Wykonane ręcznie buty z ochroną przed przecięciem, z 
atestem. Dodatkowo wzmocniona górna część, ze stalowym 
podnoskiem i silniejszym łączeniem z podeszwą. Nowy 
napiętek ułatwia zakładanie i ściąganie butów. Wyściełane 
bawełną. Podeszwa może być wyposażona w kołki.

EN 17249:2013 381 klasa 2 (24 m /s),  
Rozmiar 37–47, 595 00 24xx
EN 17249:2013 klasa 3 (28 m /s),  
Rozmiar 37-50, 595 00 28xx

SPRZĘT OCHRONNY

RĘKAWICE, TECHNICAL
Krótkie i dopasowane dla większej swobody ruchów. Spód 
rękawicy z garbowanej skóry koziej, ze wstawkami z jerseyu  
i szarej pianki. Z wierzchu laminowana tkanina spandex.  
Spełnia normę EN 388:2016. Rozmiar 9, 10, 12.

596 30 67xx

BUTY OCHRONNE, TECHNICAL  
Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM

SOLIDNE OBUWIE, TECHNICAL  
DO SOLIDNEJ PRACY
Poprawiona konstrukcja pięty, stabiniejsza górna część buta z bardziej miękką wyścióką 
oraz nowa podeszwa dla lepszej przyczepności w niskich tempreaturach. Wykonane z 
wysokiej jakości materiału Sympatex®, który jest w 100 % nieprzemakalny i oddychający. 
Posiadają dodatkową wyściółkę wokół kostki i pięty dla dodatkowej ochrony i komfortu, 
oraz stalowe podnoski. Dolna część buta od podeszwy wzmocniona jest gumą jako 
dodatkowa ochrona. Spełnia normę EN 17249:2013 klasa 2 (24 m /s). Rozmiar 36–48.

595 00 19xx

BUTY SKÓRZANE FUNCTIONAL  
Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Lekkie wodoodporne buty zapewniające stopie stabilność. Odpo
wiednie do intensywnej pracy. Wzmocnione z przodu i z tyłu dla 
wsparcia stopy. Wygodnie wyściełana górna część języka i buta. 
Membrana TEPOR zapewnia stopie suchość, a podeszwa Vibram® 
daje dobrą przyczepność. Specjalne zapięcie ułatwia regulację,  
a wzmocnione podnoski zapewniają większe bezpieczeństwo. 
Spełniają normę EN 17249:2013 klasa 2 (24 m/s).  
Rozmiar 39– 47.

595 08 73xx

Zaprojektowane do pracy
Miękka podeszwa i wyściółka zapewniają komfort 
podczas długotrwałej pracy.

Pewne oparcie
Stabilna podeszwa zapewnia optymalną 
przyczepność, zapobiegając ślizganiu się  
w zimowych warunkach.

NOWOŚĆ

BALSAM DO SKÓR
Sprawia, że skóra jest miękka i wygodna, a przy tym odporna 
na wilgoć i zabrudzenia. Zalecany do skórzanych rękawic i butów. 
Zawiera lanolinę, wosk pszczeli, wazelinę i olej norkowy.  
200 ml.

590 65 22-01

BUTY SKÓRZANE, TECHNICAL GARDEN
Wysokiej jakości wodoodporna skóra/nylonowa siateczka do 
długotrwałej pracy w parku lub ogrodzie, a także aktywnego 
wypoczynku. Membrana Sympatex sprawia, że obuwie jest w 
100 % nieprzemakalne. Przednia część buta posiada dodatkową 
gumową ochronę. Wypustki ułatwiające wciąganie buta na 
napiętku i języku. Spełnia normę EN ISO 20345:2011.  
Rozmiar 36–47.

596 30 64xx
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KASK DO PRAC LEŚNYCH, TECHNICAL

LEKKI, O SZEROKIM  
POLU WIDZENIA
Lekki, wytrzymały kask o całkowicie nowej konstrukcji, wyposażony w 
inteligentne rozwiązania zmniejszające ciężar, pozwalające na lepsze 
dopasowanie i zapewniające głowie bardziej komfortową temperaturę 
nawet podczas długotrwałej pracy. Gwarantuje również większe pole 
widzenia i posiada miejsce na lampkę.

Odblaskowy pomarańcz, 585 05 84-01
Odblaskowy pomarańcz, z XCOM R, 595 08 43-01

OCHRONA, KTÓRA CIĘ  
NIE OGRANICZA
Ochrona najbardziej wrażliwych części ciała stanowi przedmiot intensywnych 
badań Husqvarna nad doskonaleniem produktów. Dzięki naszej długotrwałej, 
bliskiej współpracy z profesjonalnymi użytkownikami, zapewniamy znakomite 
zestawy ergonomicznie zaprojektowanych akcesoriów do ochrony.

SPRZĘT OCHRONNY

Chłód i komfort
System wentylacji zapewnia głowie komfort  
i ochłodę, nawet podczas ciężkiej pracy  
w upalne dni.

Osłona Free View
Wyjątkowa konstrukcja zapewnia szerokie  
pole widzenia po podniesieniu osłony.

Łatwa regulacja
Pokrętło regulacyjne obsługiwane jedną ręką 
umożliwia łatwą i szybką zmianę rozmiaru.

Wskaźnik trwałości ochrony UV
Właściwości ochronne obniżają się pod wpływem 
światła słonecznego. Wskaźnik pokazuje stan 
kasku, informując o konieczności jego wymiany.

OSŁONA TWARZY  
FREE VIEW V310
Osłona z trawionego metalu z niewielkim ograniczaniem 
światła wpadającego i ulepszoną konstrukcją osłaniającą 
twarz z każdej strony. Osłona z trwalszą, gęstszą siatką. 
Ochrona przed drobnymi trocinami, 

597 68 17-01

OSŁONA TWARZY  
FREE VIEW V300
Osłona z trawionego metalu z niewielkim ograniczaniem 
światła wpadającego i ulepszoną konstrukcją osłaniającą 
twarz z każdej strony.

586 40 96-01

NOWOŚĆ

POŁĄCZ SWÓJ  
KASK Z X‑COM R!
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OCHRONNIKI SŁUCHU
Wygodne ochronniki słuchu z możliwością dopasowania nacisku  
w zakresie 20 %. Idealne podczas koszenia i wykonywania innych prac 
w lesie i ogrodzie. Wyposażone w kaptur ochronny między osłoną 
twarzy a pałąkiem, który chroni przed ścinkami trawy i deszczem. 
Należy zawsze zakładać z okularami ochronnymi. Mogą być 
wyposażone w daszek przeciwsłoneczny.

Z osłoną twarzy z pleksiglasu, 505 66 53-48
Z siatkową osłoną twarzy, 505 66 53-58

OCHRONNIKI SŁUCHU Z 
TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH

ŁĄCZNOŚĆ OZNACZA 
BEZPIECZEŃSTWO
Ochronniki Husqvarna XCOM R z technologią Bluetooth umożliwiają 
odbieranie telefonów i dzwonienie, łączność przez interkom czy 
słuchanie wybranej muzyki za pośrednictwem ochronników słuchu. 
Duży przycisk odbioru ułatwia obsługę, wewnętrzna antena radia 
FM. (Mikrofon na wysięgniku pokazany na zdjęciu sprzedawany 
jest jako akcesorium). 

Z pałąkiem, 595 08 40-01
Do kasku, 595 08 42-01
Mikrofon na wysięgniku, 596 48 95-01

OCHRONNIKI SŁUCHU  
Z RADIEM FM
Ochronniki słuchu z radiem FM i specjalnie 
zaprojektowanym pałąkiem wywierającym 
mniejszy nacisk na głowę. Ochronniki zostały 
tak zaprojektowane, że dostosowują się idealnie 
do kształtu głowy. Wyjście audio (AUX) 3,5 mm.

Pałąk, 578 27 49-03
Do kasku, 578 27 49-04

ZESTAW HIGIENICZNY
Komplet wymiennych wkładek do ochronników słuchu. 
Obejmuje tworzywo dźwiękochłonne i poduszeczki na uszy.

505 66 53-26
578 40 23-01, do ochronników słuchu z radiem FM
596 48 94-01, do ochronników słuchu XCOM R

OCHRONNIKI SŁUCHU  
Z PAŁĄKIEM
Wygodne ochronniki słuchu z możliwością 
dopasowania nacisku w zakresie 20 %, z miękką, 
oddychającą wyściółką pałąka. Ochronniki słuchu 
zapewniają optymalną ergonomię.

505 66 53-04

OKULARY OCHRONNE X
Odporne na zarysowania, z regulacją ustawienia soczewek  
i długości zauszników. Żółte soczewki poprawiają widzenie  
przy słabym oświetleniu, a soczewki zabarwione na szaro,  
z filtrem UV, poprawiają widzenie w słoneczny dzień.

Przeźroczyste X, 544 96 37-01
Przyciemnione X, 544 96 37-03
Żółte X, 544 96 37-02

OKULARY OCHRONNE
Okulary odporne na zarysowania, bez regulacji. Dostępne  
z soczewkami bezbarwnymi i zabarwionymi na szaro,  
z filtrem UV. 

Przeźroczyste, 544 96 38-01
Przyciemnione, 544 96 38-02

SPRZĘT OCHRONNY

Klawisze do streamingu muzyki
Streaming muzyki z telefonu? To proste! Sterujesz 
za pomocą przycisków na X-COM R, a telefon 
pozostaje w kieszeni.

Koniec nieodebranych połączeń
Wystarczy nacisnąć duży, łatwo dostępny przycisk 
i wygodnie mówić do wbudowanego mikrofonu. 
Jeżeli wokoło jest hałas, użyj zewnętrznego 
mikrofonu boom.
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Pokaż kim jesteś, nawet jeśli teraz nie wykonujesz ciężkiej pracy. 

Dlatego stworzyliśmy serię Husqvarna Xplorer. Jest to odzież 

rekreacyjna oraz akcesoria, dzięki którym w wolnym czasie 

poczujesz się komfortowo i pewnie, jak podczas pracy.

ZMIENIAJ UBRANIA, 
A NIE SIEBIE

AKCESORIA XPLORER

ŚMIAŁO RUSZAJ W NIEZNANE
Każde zadanie czy wędrówka wymagają odpowiedniego wyposażenia, 
zwiększającego nasz komfort. Mamy na przykład pojemniki na żywność 
i kubki termiczne Husqvarna Xplorer wykonane z odpornej na zgniecenie 
stali szlachetnej. Dzięki miedzianej izolacji i próżni między podwójnymi 
ściankami napój pozostaje gorący przez 6 godzin, a zimny nawet przez 
24 godziny, Silikonowe uszczelki zapewniają potrawom świeżość,  
a galwanizowana powierzchnia sprawia, że pojemniki nie absorbują 
smaku i nie przekazują go kolejnym potrawom.
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ZMIENIAJ UBRANIA, 
A NIE SIEBIE

POJEMNIK Z ŁYŻKĄ, IZOLOWANY
Szybko uzupełnij energię, delektując się lunchem z tego 
poręcznego pojemnika. W pokrywce składana łyżka. Pokrywka 
jest szczelna, a duży otwór ułatwia jedzenie, wypełnianie 
pojemnika i jego mycie. 

0,6 litra, 597 41 78-01

TERMOS, IZOLOWANY
Zabierz ze sobą w drogę ulubiony napój w tym izolowanym, 
odpornym na zgniecenia termosie ze stali szlachetnej. 

0,75 litra, 597 41 79-01

BUTELKA NA WODĘ
Zadbaj o odpowiednie nawodnienie – unikaj przy tym 
jednorazowych plastikowych butelek. Ta butelka ze stali 
szlachetnej ma wzmocniony, szczelny korek i pokrywkę 
umożliwiającą przymocowanie do karabińczyka czy paska 
plecaka.

0,5 litra, 597 41 81-01

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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PLECAK, 30 L
Wygodny, wysokiej jakości plecak na każdą pogodę, 
wykonany z trwałego tworzywa TPU/ripstop, dzięki 
któremu wilgoć nie przedostaje się do środka, a zabru
dzony plecak łatwo można oczyścić. Duże przegrody na 
laptop, butelkę wody oraz termos. Kominowe zabezpie
czenie zamykane na dwa sposoby chroni wnętrze w  
razie deszczu.

593 25 82-01

WYSOKA JAKOŚĆ  
W WOLNYM CZASIE
Czuj się komfortowo po pracy – niezależnie od tego, jak spędzisz ten 
cenny czas. Kolekcja Husqvarna Xplorer pozwoli Ci cieszyć się czasem 
wolnym w wygodnych, dobrze leżących i stylowych ubraniach. Odzież  
i dodatki wykonano z wysokiej jakości tkanin, z myślą o rekreacji na 
świeżym powietrzu.

HUSQVARNA XPLORER

KOLEKCJA ODZIEŻY XPLORER

BLUZA Z POLARU
Bluza z polaru to dobra towarzyszka na każdą porę roku.  
W zimne dni wczesną wiosną czy jesienią stanowi dobrą 
warstwę środkową, lub może zastępować kurtkę. Bluza 
dostępna jest w rozmiarach męskich i damskich, dzięki 
czemu można ją dopasować do własnej sylwetki.

Damska, stalowoszara, XS–L, 593 25 22xx
Męska, granitowa, SXXL, 593 25 23xx

KOSZULKA FOREST CAMO
Ta koszulka z krótkim rękawem ma rozmiary unisex 
i szary nadruk moro. Nadaje się znakomicie na 
letnie dni, a w zimniejsze można ją założyć pod 
sweter. Rozmiar XS–XXL.

593 25 24xx

TORBA NA KÓŁKACH, 90 L
Torba na kółkach o pojemności 90 l, idealnie miesz cząca 
wszystkie niezbędne rzeczy. Zapięcie na zamek w kształcie 
U w górnej części ułatwia pakowanie, a usztywniane 
ścianki i dno sprawiają, że torba zacho wuje kształt nawet 
kiedy jest pusta. Dla wygody dodano wewnątrz woreczki 
ułatwiające przechowywanie rzeczy, a także kieszonkę  
na identyfikator. 

593 25 81-01

SPODNIE TERENOWE
Wygodne i wytrzymałe spodnie do aktywności na świeżym 
powietrzu, z tkaniny rozciągliwej w 4 strony na kolanach i z tyłu, 
wzmocnione w miejscach szczególnie narażonych i z profilo
wanymi kolanami, dla jeszcze większego komfortu i swobody 
ruchów. Łatwa regulacja długości i szerokości w pasie, dla 
idealnego dopasowania.

Damskie, stalowoszare/śliwkowe, XS–L, 597 43 08xx
Męskie, stalowoszare/zieleń leśna, SXXL, 597 41 85xx

NOWOŚĆ
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CZAPKI Z DASZKIEM
Nie tylko w słoneczne dni czapki Husqvarna z daszkiem 
zawsze cieszyły się dużą popularnością. W tej kolekcji 
mamy trzy modele: pomarańczową czapeczkę w stylu 
vintage, zapinaną na rzep, z nadrukiem naszej pionierskiej 
pilarki; ciemnoszarą czapeczkę płócienną z regulowanym 
skórzanym paskiem; oraz ciemnozieloną czapeczkę w 
stylu vintage z regulowanym skórzanym paskiem i naszym 
zielonym wzorem moro z jaskrawopomarańczowym 
daszkiem. Wszystkie czapeczki mają regulację z tyłu, 
dzięki czemu idealnie leżą na głowie. 

Pionierska pilarka, pomarańcz 593 25 39-01  
Granitowy skórzany pasek, ciemnoszara, 593 25 40-01 
Moro, leśna zieleń, 594 72 97-01

KAMIZELKA Z POLARU
Zapewnij ramionom swobodę ruchów, a sobie ciepło.  
Ta polarowa kamizelka sprawdzi się podczas prac 
wykonywanych wokół domu, na przykład rąbania drewna do 
kominka czy pielęgnacji ogrodu. Polar o splocie dzianinowym 
jest wygodny i miękki, a kamizelka występuje w wersji męskiej 
i damskiej, dla optymalnego dopasowania do sylwetki.

Damska, stalowoszara, XS–L, 593 25 43xx
Męska, granitowa, S–XXL, 593 25 44xx

TORBA Z USZAMI, 70 L
Wytrzymała torba o pojemności 70 l uszyta z mocnych 
tkanin, uniwersalna. Tkanina zewnętrzna, brezent,  
chroni zawartość przed wilgocią i daje się łatwo czyścić. 
Wewnętrzna siatkowa kieszeń oraz pasy sciągające  
i dwa woreczki ułatwiają utrzymanie porządku.

593 25 83-01

KOMIN
Komin zapewni dodatkowe ciepło lub ochroni Cię 
przed zimnym wiatrem podczas pracy lub spaceru  
w wietrzne i zimne dni. Komin dostępny jest w kolorze 
pomarańczowym lub moro z logo Husqvarna. 

593 25 76-01

CZAPECZKA Z PILARKĄ
Czarna czapeczka z nadrukiem naszej pionierskiej 
pilarki z przodu. Wykonana z oddychającego materiału 
Coolmax air.

593 25 37-01

KURTKA SOFTSHELL
Oddychająca i wodooporna kurtka o odporności  
10 000 mm słupa wody, z elastycznego rozciągliwego 
w 4 strony materiału, zapewni Ci najlepszy możliwy 
komfort Szczelne szwy oraz przydatne dodatki, takie 
jak wyściełana kieszonka na telefon komórkowy, ukryte 
pod rękawami otwory wentylacyjne czy zapięcie 
mankietów na rzepy.

Damska, śliwkowa, XS–L, 593 25 04xx
Męska, zieleń leśna, S–XXL, 593 25 05xx

KOSZULKA BARK CAMO
Ta koszulka z długim rękawem jest idealna na niepewną 
pogodę, może stanowić jedną z warstw odzieży. Uszyta  
w rozmiarach unisex z ciemnozielonej tkaniny z logo 
Husqvarna, z wzorem moro przypominającym strukturę 
kory. Świetna na co dzień. Rozmiar XS–XXL.

593 25 31xx

CZAPKA ZIMOWA
Kiedy nadejdą chłodniejsze dni, 
czapka zapewni ciepło i komfort. 
Wyprodukowana w Szwecji z 
wełny merynosów pochodzącej 
ze znanych źródeł. Grafitowa.

593 25 38-01

NOWOŚĆ

BLUZA Z KAPTUREM
Wygodna bluza z kapturem jest świetnym rozwiązaniem 
podczas pobytu na świeżym powietrzu, jako dodatkowa 
warstwa albo okrycie wierzchnie. Rozmiary unisex, 
odpowiednie na każdą sylwetkę. Uszyta z wygodnych 
tkanin w kolorze szarozielonym, pozwala poczuć się 
częścią otaczającej nas natury.

597 93 12xx
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HUSQVARNA CARE™ PRO

OFERTA SERWISOWA

WIĘCEJ NIŻ 
PARTNERZY
Zakup produktu Husqvarna oznacza zakup pełnego pakietu wsparcia dla 

zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności. Ważną częścią transakcji jest 

poczucie pewności, że Państwa produkty zawsze objęte są najlepszą obsługą 

serwisową oraz że używane są odpowiednie części zamienne i podzespoły. 

 W programie Husqvarna Care™ PRO zapewniamy liczne promocje i korzystne 

opcje finansowania. Sieć naszych wyszkolonych dilerów daje Państwu dostęp  

do wiedzy fachowej i opcji serwisowych, a także, gdy liczy się czas, zapewnia 

dostarczenie oryginalnych części zamiennych Husqvarna na następny dzień.

 Program Husqvarna Care™ PRO stworzono z myślą o sprawności i efektywności 

Państwa działalności, niezbędnych do odniesienia sukcesu na rynku.  

Zajmiemy się tym, żeby Państwo nie musieli.

DILERZY HUSQVARNA

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
Husqvarna ma rozbudowaną sieć dilerów na całym świecie, a lokalny diler jest zawsze gotowy do 
pomocy przy wyborze właściwego modelu profesjonalnej maszyny do danej pracy, doradzi także 
w zakresie właściwej konserwacji i przeglądów. Aby odnaleźć najbliższego dilera Husqvarna, 
wystarczy użyć naszej wyszukiwarki dilerów na www.husqvarna.com

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE HUSQVARNA

ORYGINALNE CZĘŚCI DLA PRAWDZIWEJ NIEZAWODNOŚCI
Oryginalne części zamienne Husqvarna gwarantują zachowanie pełnych możliwości Państwa 
produktów Husqvarna przez cały okres eksploatacji. Są one dosto sowane do konkretnych 
maszyn i spełniają te same normy, co części montowane fabrycznie w oryginalnych maszynach. 
Regularne przeglądy i serwis z wykor zystaniem oryginalnych części zamiennych Husqvarna 
przeznaczonych do danego urządzenia to najlepszy sposób, by zapewnić ciągłą sprawność, 
dużą trwałość użytkową oraz bezpieczną i bezproblemową pracę maszyn Husqvarna.



Więcej na temat programu 
Husqvarna Care™ PRO  
w danym kraju na stronie  
www.husqvarna.com
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Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki  
towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie  

www.international.husqvarna.com.

Husqvarna Poland. Sp. z o.o. 03-371 Warszawa, Wysockiego 15 B.
Tel: (022) 330 96 00. Fax: (022) 330 96 35.

www.husqvarna.pl

■■ Pełna kontrola maszyn na stanie
■■ Lokalizacja maszyn
■■ Aktualne statystyki pracy
■■ Określenie potrzeby przeglądów 
oraz wymiany maszyn

TESTUJ PRZEZ  
3 MIESIĄCE  
ZA DARMO
W okresie próbnym  

gwarancja braku opłaty  
za subskrypcję i zwrotu  

pieniędzy za czujniki.

*Więcej na temat warunków na husqvarna.com/fleetservices.
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