PROFESSZIONÁLIS
GYEPGONDOZÁS

A Husqvarna folyamatosan fejleszti termékeit és fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés
nélkül megváltoztassa a termékeket, azok konstrukcióját és műszaki jellemzőit. Ha helytelenül
használják, minden mozgó alkatrésszel rendelkező gép veszélyes lehet. Ezért mindig figyelmesen
olvassa el a Használati útmutatókat. A forgalmazott gépek és a teljesítmények országonként
eltérőek lehetnek. Kérdezze meg a szakkereskedőt az Ön országában elérhető termékekről és
azok teljesítményéről. A fényvisszaverő ruha kialakításával és használatával kapcsolatban
gondosan ellenőrizze a helyi előírásokat. Minden műszaki adat a kiadás idején fennálló állapotot
tükrözi. Ezek az adatok azonban a termékfejlesztés során változhatnak. A képek illusztrációk,
esetenként a valós termék eltérhet. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

A Husqvarna erdőkbe, parkokba és kertekbe szánt termékei az ember és a gép egyedülálló kapcsolatából születtek, illetve a cégünk és azon emberek közötti kapcsolatból, akik mindennap használják gépeinket a táj alakítására, és akiknek a legjobb gépekre van szükségük a legjobb eredmények eléréséhez.
Ahol a helyzet nehezedik, a Husqvarna gépek még erősebbek lesznek. Ahol a munka kényelmetlen,
a gépeink könnyebbek, kényelmesebben kezelhetők és könnyebben használhatók.
A zaj és a légszennyezés tekintetében azonban a környezetet mindig csak a lehető legkisebb mértékben károsítják. Célunk az, hogy biztosítsuk mindazt, amivel minden eddiginél egyszerűbben, hatékonyabban és biztonságosabban végezheti el a munkáját.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL A HUSQVARNA.HU WEBOLDALRA

SEGÍTÜNK ÖNNEK A VÁLASZTÁSBAN!

KIHÍVÁST
JELENT
KIVÁLASZTANI
A MEGFELELŐ
GÉPET?

1 600 m -ig

HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK 1 600 M2
TERÜLETIG

1

2 200 m2-ig

HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK 2 200 M2
TERÜLETIG

2

3 500 m -ig

HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK 3 500 M2
TERÜLETIG

3

5 000 m -ig

HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK 5 000 M2
TERÜLETIG
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Humán erőforrás bevonását
igénylő

HUSQVARNA HELYBEN
MEGFORDULÓ TRAKTOROK

5

Fűgyűjtős

HUSQVARNA FŰGYŰJTŐS
RIDEREK ÉS TRAKTOROK

6

Kabinos

HUSQVARNA
KABINOS RIDER
FŰGYŰJTŐ NÉLKÜL

7

Nem kabinos

HUSQVARNA
FŰGYŰJTŐ NÉLKÜLI
OLDALKIDOBÓS TRAKTOROK
ÉS RIDEREK

8

VÉDŐFELSZERELÉSEK ÉS
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ
TERMÉKEK

9

2

SEGÍTÜNK ÖNNEK A VÁLASZTÁSBAN!

Csak
fűnyírásra

Atomatizált,
vagy humán
erőforás
bevonását
igénylő gépre
van szüksége?

Automatizált

Mekkora a
vágni kívánt
terület
mérete?
2

2

Milyen
célra
keres
fűnyírót!

Fűnyírásra és
kiegészítő
fenntartási
munkákra

Fűgyűjtős,
vagy nem
fűgyűjtős
gépre van
szüksége?

Nem fűgyűjtős

Kabinos, vagy
nem kabinos
gépre van
szüksége?

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
2
1 600 m területig
EREDETI HUSQVARNA ALKATRÉSZEK

EREDETI ALKATRÉSZEK A KIVÁLÓ
TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN
Az eredeti Husqvarna alkatrészek biztosítják, hogy a
Husqvarna termékek hosszú időn keresztül a legjobb
teljesítményt nyújtsák. Teljesen megegyeznek az
eredeti termék gyári alkatrészeivel. A rendszeres
karbantartás és szervizelés, valamint a termékhez
ajánlott eredeti Husqvarna alkatrészek felhasználása a
legbiztosabb garancia arra, hogy Husqvarna termékét
folyamatosan, hosszú ideig biztonságosan és
gondtalanul használhassa.

HUSQVARNA SZAKKERESKEDŐK

TUDÁS ÉS SZAKÉRTELEM
A Husqvarna cég világméretű kereskedelmi hálózattal
rendelkezik és a helyi Husqvarna szakkereskedők
mindig készen állnak arra, hogy kiváló minőségű
termékeinkkel segítsék Önt igényeinek megfelelően,
valamint karbantartási és szervizelési segítséget
nyújtsanak. Amennyiben még nem találta meg az
Önhöz legközelebb levő Husqvarna szakkereskedőt,
akkor keresse meg egyszerűen a www.husqvarna.hu
weboldalon a ’Szakkereskedő kereső’ címszó alatt.
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HUSQVARNA
AUTOMOWER®
315

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

Az automatikus átjárókezelés funkció hatékonyan segít a szűk
átjáróknál, míg az időjárásalapú időzítés a fűnyírási időt a gyep
növekedéséhez igazítja. Közepes méretű, összetett kertekhez ajánlott
1500 m2-ig*. Akár 40 %-os lejtős területen is jól használható.
Automower® Connect@Home funkció.
967 67 30-10
Ajánlott telepítő készlet: KÖZEPES

A 300-as sorozat legkorszerűbb modellje.
Alkalmas a legbonyolultabb pázsitokhoz 1600 m2-ig*.
Jól kezeli a szűk átjárókat és lejtőket 40 %-ig, akár nehéz területen is.
GPS alapú navigáció és X-LINE kialakítás LED fényszórókkal.
Automower® Connect GPS alapú lopási nyomkövetéssel.
967 85 27-10
Ajánlott telepítő készlet: KÖZEPES

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
315X

1

X-LINE

BLUETOOTH KOMMUNIKÁCIÓ

AUTOMOWER®
CONNECT@HOME

A HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
technikai adatait a katalógus
26-27. oldalain találja!

KIEGÉSZÍTŐKÉRT
LAPOZZON
A 28. OLDALRA!

MOBIL ADATÁTVITEL

AUTOMOWER®
CONNECT

A HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
technikai adatait a katalógus
26-27. oldalain találja!

KIEGÉSZÍTŐKÉRT
LAPOZZON
A 28. OLDALRA!

- Alaptartozék az X-line modelleken
és az 500-as sorozatnál
- Tartozékként kapható
a következő modellekhez:
440, 420, 315, 310 és 305
- Mobil adatátvitel
az egész világon**
- 10 éves mobil adatátviteli
szerződést tartalmaz**
- Virtuális védelem GPS alapú lopási
nyomkövetéssel

- Alaptartozék a 300-as,
0 400-as és 500-as sorozatoknál
- Bluetooth® adatátvitel
0 30 méteres távolságig
- Nincs szükség mobil
0 adatátviteli szerződésre

**Az Automower® Connect a termék
élettartamáig (10 évig) nyújt szolgáltatást.
Az Automower® Connect szolgáltatás
2G/3G vagy LTE Cat-M1 adatátvitelt igényel,
amelyet az országban működő távközlési
szolgáltatók (harmadik felek) nyújtanak.
A Husqvarna szerviz a termék működésére
terjed ki, az adatátviteli korlátozásoktól is
függő kommunikációra nem.

Valamennyi robotfűnyírónk megfelel az Európai Unió elektromos biztonságra vonatkozó törvényi előírásainak;
a harmadik fél általi tesztelést az Intertek Semko AB végezte el.
* A munkaterület kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a fűnyíró heti 7 nap, napi 24 órában üzemel.
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ROBOTFŰNYÍRÓK 1 600 M 2 -ig

HUSQVARNA SZAKKERESKEDŐNK
SZÍVESEN SEGÍT ÖNNEK
TANÁCSOKKAL ÉS TELEPÍTÉSI
SZOLGÁLTATÁSSAL

ROBOTFŰNYÍRÓ VÁLASZTÉK
A LEGKIVÁLÓBB FUNKCIÓKKAL

A Husqvarna szakkereskedővel való konzultálás mindig hasznos,
mert így garantált, hogy az Önnek és kertjének leginkább megfelelő Husqvarna Automower® modellt kapja. A maximális kényelem és a problémamentes használat biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a telepítést is a szakkereskedővel végeztesse el.
A szakkereskedők listáját megtalálja a
www.husqvarna.hu weboldalon.

A Husqvarna X-line számos kiváló funkcióval rendelkező termékcsalád, amelyet azok számára terveztünk, akik csúcskategóriájú robotfűnyírót szeretnének. Az X-line funkciókkal felszerelt robotfűnyírók a
következőket tartalmazzák: Automower® Connect GPS
alapú lopási nyomkövetéssel, GPS alapú navigáció,
LED fényszórók, elülső gumiütközők és X-line formatervezés.

X-LINE

ROBOTFŰNYÍRÓK 1 600 M 2 -ig
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HUSQVARNA
AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
2
2 200 m területig

Mi kell egy olyan robotfűnyíró létrehozásához, amely éjjel-nappal dolgozik, hogy
jól karbantartott pázsitot biztosítson bármelyik kertben a rossz idő, a bonyolult
alakú területek, a meredek emelkedők, a szűk átjárók és más akadályok ellenére?
A válaszunk az, hogy több, mint 25 évi fejlesztés, tesztelés és finomítás
tapasztalata áll mögöttünk. 1995 óta az eredeti Husqvarna Automower®
robotfűnyírónkat bevált, megbízhatóbb és kiterjedt termékcsaláddá fejlesztettük.

2

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520

Erőteljes robotfűnyíró, amely alkalmas a legtöbb kerthez 2200 m -ig*.
Egy gondos kertben a kihívásokat könnyen kezeli. Max. lejtés 45 %.
Automatikus átjárókezelés, elektromos magasságállítás, időjárásalapú
időzítés, rendkívül csendes meghajtás.
Automower® Connect@Home funkció.
967 67 31-10
Ajánlott telepítő készlet: NAGY
2

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
420

A HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
technikai adatait a katalógus
26-27. oldalain találja!

BLUETOOTH KOMMUNIKÁCIÓ

AUTOMOWER®
CONNECT@HOME

KIEGÉSZÍTŐKÉRT
LAPOZZON
A 28. OLDALRA!

- Alaptartozék a 300-as, 400-as és
500-as sorozatoknál
- Bluetooth® adatátvitel 30 méteres
távolságig
- Nincs szükség mobil adatátviteli
szerződésre

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
520

MOBIL ADATÁTVITEL

AUTOMOWER®
CONNECT
- Alaptartozék az X-line modelleken
és az 500-as sorozatnál
- Tartozékként kapható
a következő modellekhez:
440, 420, 315, 310 és 305
- Mobil adatátvitel az egész
világon**
- 10 éves mobil adatátviteli
szerződést tartalmaz**
- Virtuális védelem GPS alapú
lopási nyomkövetéssel

Ideális robotfűnyíró azoknak, akik optimális vágási eredményre,
és gazdaságos, független gyepgondozásra vágynak.
Az integrált Husqvarna Fleet Services™ funkció lehetővé teszi a fűnyíró
távfelügyeletét táblagépen vagy okostelefonon keresztül, valamint a
különféle szerviz- és karbantartási funkciók vezérlését.
Minden típusú pázsitot kezel, és akár 45% -os (24 °) meredek lejtést is
képes kezelni tökéletes vágási eredményekkel - még esős
körülmények között is.
967 66 21-10
Ajánlott telepítő készlet: NAGY
A HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
technikai adatait a katalógus
26-27. oldalain találja!

KIEGÉSZÍTŐKÉRT
LAPOZZON
A 28. OLDALRA!

**Az Automower® Connect a termék
élettartamáig (10 évig) nyújt szolgáltatást.
Az Automower® Connect szolgáltatás
2G/3G vagy LTE Cat-M1 adatátvitelt igényel,
amelyet az országban működő távközlési
szolgáltatók (harmadik felek) nyújtanak.
A Husqvarna szerviz a termék működésére
terjed ki, az adatátviteli korlátozásoktól is
függő kommunikációra nem.

Valamennyi robotfűnyírónk megfelel az Európai Unió elektromos biztonságra vonatkozó törvényi előírásainak;
a harmadik fél általi tesztelést az Intertek Semko AB végezte el.

Valamennyi robotfűnyírónk megfelel az Európai Unió elektromos biztonságra vonatkozó törvényi előírásainak;
a harmadik fél általi tesztelést az Intertek Semko AB végezte el.

* A munkaterület kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a fűnyíró heti 7 nap, napi 24 órában üzemel.

MIÉRT JAVÍTJA A HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓ A PÁZSIT MINŐSÉGÉT?
A Husqvarna Automower® pengeéles
kései apránként vágnak el minden egyes
fűszálat, ami a hagyományos késekkel
elérhetetlen buja és zöld pázsitot eredményez. A fű nyírása gyakran történik,
esőben és napsütésben egyaránt, és a
levágott fűdarabok olyan aprók, hogy
nincs szükség az összegyűjtésükre.
A nyesedék természetes tápanyagforrásként szolgál, amitől a pázsit buja, zöld
és mohamentes marad.
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Az időjárásalapú időzítés funkció segítségével beállítható, hogy a Husqvarna Automower® inkább akkor működjön, amikor a
fű erőteljesen nő, és kevésbé a száraz,
napos időben. Az elektromos vágási magasság beállító lehetővé teszi, hogy a vágási magasság a billentyűzeten vagy az
Automower® Connect okostelefon alkalmazás segítségével egy egyszerű gombnyomással állítható legyen.

ROBOTFŰNYÍRÓK 2 200 M 2 -ig

LÁTVÁNYOS EREDMÉNY
Egyedülálló vágószerkezet – a védőlemez alatt elhelyezett három borotvaéles szénacél
vágókés tiszta vágásfelületet ad. A rövidebb nyesedék jobb trágyázást, tökéletes és mohamentes vágási eredményt és kisebb energiafelhasználást jelent. Nincs szükség gereblyézésre és a levágott fű elhelyezésére.

ROBOTFŰNYÍRÓK 2 200 M 2 -ig
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2

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
2
3 500 m területig

3

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
435X AWD

HUSQVARNA AUTOMOWER®
435X AWD
Összkerék-meghajtású robotfűnyíró. 3500 m2-ig* könnyen elvégzi a
munkát, problémamentesen kerüli az akadályokat nehéz terepen és
akár 70 %-os lejtőn is. X-LINE kialakítás LED fényszórókkal és egyszerű
Automower® hozzáférés a színes kijelzőn keresztül.
Automower® Connect GPS alapú lopási nyomkövetéssel.
967 85 33-10
Ajánlott telepítő készlet: NAGY

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
535 AWD

Professzionális használatra kifejlesztett összkerék-meghajtású,
robusztus robotfűnyíró. 3500 m2-ig* könnyen elvégzi a munkát,
problémamentesen kerüli az akadályokat nehéz terepen és akár
70 %-os lejtőn is. Professzionális vezérléssel ellátott.
Ultrahangos technológia, távirányítás és felügyelet a Husqvarna Flotta
Szolgáltatás™ segítségével.
967 85 34-10
Ajánlott telepítő készlet: NAGY

X-LINE

MOBIL ADATÁTVITEL

AUTOMOWER®
CONNECT

A HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
technikai adatait a katalógus
26-27. oldalain találja!

MOBIL ADATÁTVITEL
KIEGÉSZÍTŐKÉRT
LAPOZZON
A 28. OLDALRA!

AUTOMOWER®
CONNECT

- Alaptartozék az X-line modelleken
és az 500-as sorozatnál
- Tartozékként kapható
a következő modellekhez:
440, 420, 315, 310 és 305
- Mobil adatátvitel az egész világon*
- 10 éves mobil adatátviteli 		
szerződést tartalmaz**
- Virtuális védelem GPS alapú
lopási nyomkövetéssel

- Alaptartozék az X-line modelleken
és az 500-as sorozatnál
- Tartozékként kapható
a következő modellekhez:
440, 420, 315, 310 és 305
- Mobil adatátvitel az egész világon*
- 10 éves mobil adatátviteli 		
szerződést tartalmaz**
- Virtuális védelem GPS alapú
lopási nyomkövetéssel

**Az Automower® Connect a termék
élettartamáig (10 évig) nyújt szolgáltatást.
Az Automower® Connect szolgáltatás
2G/3G vagy LTE Cat-M1 adatátvitelt igényel,
amelyet az országban működő távközlési
szolgáltatók (harmadik felek) nyújtanak.
A Husqvarna szerviz a termék működésére
terjed ki, az adatátviteli korlátozásoktól is
függő kommunikációra nem.

**Az Automower® Connect a termék
élettartamáig (10 évig) nyújt szolgáltatást.
Az Automower® Connect szolgáltatás
2G/3G vagy LTE Cat-M1 adatátvitelt igényel,
amelyet az országban működő távközlési
szolgáltatók (harmadik felek) nyújtanak.
A Husqvarna szerviz a termék működésére
terjed ki, az adatátviteli korlátozásoktól is
függő kommunikációra nem.

Valamennyi robotfűnyírónk megfelel az Európai Unió elektromos biztonságra vonatkozó törvényi előírásainak;
a harmadik fél általi tesztelést az Intertek Semko AB végezte el.
* A munkaterület kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a fűnyíró heti 7 nap, napi 24 órában üzemel.

GPS ALAPÚ NAVIGÁCIÓ
BIZTOSÍTJA AZ OPTIMÁLIS
FŰNYÍRÁST A BONYOLULT
KERTEKBEN
A Husqvarna Automower® X-line és az 500-as sorozat fedélzeti GPS rendszerrel rendelkezik, amely
létrehozza a kert térképét. A robotfűnyíró pontosan
tudja, hogy a kert mely részeiben járt már és automatikusan optimalizálja a fűnyírás útvonalát.
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ROBOTFŰNYÍRÓK 3 500 M 2 -ig

A HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
technikai adatait a katalógus
26-27. oldalain találja!

KIEGÉSZÍTŐKÉRT
LAPOZZON
A 28. OLDALRA!

3

Valamennyi robotfűnyírónk megfelel az Európai Unió elektromos biztonságra vonatkozó törvényi előírásainak;
a harmadik fél általi tesztelést az Intertek Semko AB végezte el.
* A munkaterület kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a fűnyíró heti 7 nap, napi 24 órában üzemel.

AUTOMOWER® CONNECT
CSAK EGY OKOSTELEFON ÉS MÁR
VEZÉRELHETI IS

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY
LEJTŐN

Az Automower® Connect funkció lehetővé teszi a fűnyíró okostelefonról történő közvetlen vezérlést. Küldhet indítási, leállítási és parkolási parancsokat, ellenőrizheti és módosíthatja a beállításokat, riasztásokat fogadhat és nyomon követheti a fűnyíró hollétét lopás
esetén – mindezt a világ bármely pontjáról.

A Husqvarna összkerék-meghajtású robotfűnyírója a
legigényesebb pázsitok nyírását is könnyen elvégzi.
Akár 70 %-os (35o) lejtővel is megbirkózik. Kiváló
eredményt nyújt, még a kihívásokkal teli dombvidékes
területeken is.

ROBOTFŰNYÍRÓK 3 500 M 2 -ig
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NAGYMÉRTÉKŰ INTERAKCIÓ
Az Automower® Connect funkció lehetővé teszi a fűnyíró okostelefonról történő
közvetlen vezérlését. Küldhet indítási,
leállítási és parkolási parancsokat, ellenőrizheti és módosíthatja a beállításokat,
riasztásokat fogadhat és nyomonkövetheti a fűnyíró pontos pozícióját lopás esetén – mindezt a világ bármely pontjáról.
3

KITŰNŐ TELJESÍTMÉNY A LEJTŐKÖN
Husqvarna robotfűnyíró összkerékmeghajtással, könnyen levágja még a
legigényesebb pázsitot. Megbirkózik akár
70%-os lejtőkkel is (35 °) ami kiváló eredményeket garantál még a legigényesebb
dombvidékek füves területein is.

PRÉMIUM DESIGN
Az új Husqvarna Automower® 435X AWD
prémium kivitelű X-Line csuklós karos�széria felépítéssel a jobb kormányzás és
tapadás érdekében. Gumi lökhárítókkal
van felszerelve a védelem és a karcolások minimalizálásának érdekében,
LED-fényszórók a sötétben való jobb
láthatóság, valamint narancssárga X-line
keréktárcsák az egyszerű felismerhetőség érdekében.
16
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HUSQVARNA
AKKUMULÁTOROS
GÉPEK
A CSENDES SZOMSZÉDSÁG ALAPJA
Akkumulátoros gépeink zajszintje akár 13 dB (A)-el
alacsonyabb, mint a hagyományos benzines gépeké,
amit Ön és szomszédai is értékelni fognak.
A Husqvarna akkumulátoros termékek sorozatát úgy
tervezték, hogy az Ön által elvárt teljesítmény és intuitív
formatervezés biztosítva legyen.
Semmi sem zavaróbb egy szép szombati reggelen, mint egy benzines kerti gép hangja.
A Husqvarna gépek alacsony zajszintükkel és nulla közvetlen szennyeződés kibocsátással
megóvják a jószomszédi kapcsolatait. A hosszú élettartamú akkumulátorokkal,
melyek összehasonlíthatóak a benzinmotoros gépekkel, elvégezheti ugyanazt a munkát,
kisebb hatással van a testére és kevésbé káros a környezetre. Mivel egy akkumulátor
rendszer minden géphez alkalmas, a munka gyorsan és egyszerűen felváltható.
A Husqvarna akkumulátoros gépeinek köszönhetően szüntesse meg a berögzült szabályt,
miszerint a kert = zaj.

ROBOTFŰNYÍRÓK 3 500 M 2 -ig
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HUSQVARNA
AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
2
5 000 m területig
4

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
550

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

Professzionális robotfűnyíró a sorozaton belüli legnagyobb vágási
sebességgel és kapacitással. Nagy kertekhez, egészen 5000 m2-ig*
nagy kihívásokkal. Akár 45%-os lejtést is képes kezelni.
Professzionális vezérléssel ellátott. Ultrahangos technológia és
GPS alapú navigáció, távirányítás és felügyelet a Husqvarna Flotta
Szolgáltatás™ segítségével.
967 65 02-10
Ajánlott telepítő készlet: NAGY

A legkorszerűbb és legjobban felszerelt modell a piacon.
Nagy kertekhez, nagy kihívásokkal egészen 5000 m2-ig*.
Nagy igényeket támasztó, komplex, tagolt gyepterületet is képes
kezelni, ahol átjárók és lejtős részek is találhatók.
Max. lejtés 45 %. GPS navigáció és X-LINE kialakítás LED fényszórókkal.
Automower® Connect GPS alapú lopási nyomkövetéssel.
967 85 30-10
Ajánlott telepítő készlet: NAGY

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
450X

X-LINE

MOBIL ADATÁTVITEL

AUTOMOWER®
CONNECT

A HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
technikai adatait a katalógus
26-27. oldalain találja!

KIEGÉSZÍTŐKÉRT
LAPOZZON
A 28. OLDALRA!

MOBIL ADATÁTVITEL

AUTOMOWER®
CONNECT

- Alaptartozék az X-line modelleken
és az 500-as sorozatnál
- Tartozékként kapható
a következő modellekhez:
440, 420, 315, 310 és 305
- Mobil adatátvitel az egész világon*
- 10 éves mobil adatátviteli
szerződést tartalmaz**
- Virtuális védelem GPS alapú
lopási nyomkövetéssel

- Alaptartozék az X-line modelleken
és az 500-as sorozatnál
- Tartozékként kapható
a következő modellekhez:
440, 420, 315, 310 és 305
- Mobil adatátvitel az egész világon*
- 10 éves mobil adatátviteli
szerződést tartalmaz**
- Virtuális védelem GPS alapú
lopási nyomkövetéssel

**Az Automower® Connect a termék
élettartamáig (10 évig) nyújt szolgáltatást.
Az Automower® Connect szolgáltatás
2G/3G vagy LTE Cat-M1 adatátvitelt igényel,
amelyet az országban működő távközlési
szolgáltatók (harmadik felek) nyújtanak.
A Husqvarna szerviz a termék működésére
terjed ki, az adatátviteli korlátozásoktól is
függő kommunikációra nem.

**Az Automower® Connect a termék
élettartamáig (10 évig) nyújt szolgáltatást.
Az Automower® Connect szolgáltatás
2G/3G vagy LTE Cat-M1 adatátvitelt igényel,
amelyet az országban működő távközlési
szolgáltatók (harmadik felek) nyújtanak.
A Husqvarna szerviz a termék működésére
terjed ki, az adatátviteli korlátozásoktól is
függő kommunikációra nem.

Valamennyi robotfűnyírónk megfelel az Európai Unió elektromos biztonságra vonatkozó törvényi előírásainak;
a harmadik fél általi tesztelést az Intertek Semko AB végezte el.
* A munkaterület kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a fűnyíró heti 7 nap, napi 24 órában üzemel.

A PÁZSIT MÉRETE
A robotfűnyíró esetében meghatározott fűnyírási kapacitás az a legnagyobb érték, amely akkor érhető el, ha a
fűnyíró éjjel-nappal, minden nap működik és csak az akkumulátor töltése érdekében áll le. Ezért azt javasoljuk,
hogy olyan fűnyírót válasszon, amelynek kapacitása jelentősen meghaladja a pázsit méretét, hogy legyen lehetőség játékra és más tevékenységekre is a kertben.
Példa: Ha a pázsit mérete 500 m2 és azt szeretné, hogy
a robotfűnyíró minden nap 8 és 16 óra között működjön
(8 óra / 24=0,33), a meghatározott kapacitásnak legalább 500/0,33 = 1.500 m2-nek kell lennie.
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A HUSQVARNA AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK
technikai adatait a katalógus
26-27. oldalain találja!

KIEGÉSZÍTŐKÉRT
LAPOZZON
A 28. OLDALRA!

4

Valamennyi robotfűnyírónk megfelel az Európai Unió elektromos biztonságra vonatkozó törvényi előírásainak;
a harmadik fél általi tesztelést az Intertek Semko AB végezte el.
* A munkaterület kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a fűnyíró heti 7 nap, napi 24 órában üzemel.

X-LINE

ROBOTFŰNYÍRÓ VÁLASZTÉK
A LEGKIVÁLÓBB FUNKCIÓKKAL
A Husqvarna X-line számos kiváló funkcióval rendelkező termékcsalád, amelyet azok számára terveztünk, akik csúcskategóriájú robotfűnyírót szeretnének. Az X-line funkciókkal felszerelt robotfűnyírók a
következőket tartalmazzák: Automower® Connect GPS
alapú lopási nyomkövetéssel, GPS alapú navigáció, LED
fényszórók, elülső gumiütközők és X-line formatervezés.

ROBOTFŰNYÍRÓK 5 000 M 2 -ig
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HUSQVARNA AUTOMOWER®
ÉS AKKUMULÁTOROS GÉPEK

SZAKKERESKEDŐI
SZERVIZHÁLÓZAT
Biztosítja az Automower®-ek garanciális karbantartását és szervizelését.

Számtalan oka van, hogy miért
a Husqvarna-t válassza;
• Csak hivatalos kereskedők értékesítik termékeinket.
• A Husqvarna márkakereskedők kiemelt prioritássá
teszik az ügyfelek elégedettségét, szakértői tanácsadással, szakmai támogatással és proaktív karbantartással a termék teljes életciklusa alatt.
• A gép folyamatos karbantartása minimalizálja
a váratlan leállás kockázatát.
• A szolgáltatás egy teljes ellenőrzést tartalmaz,
kezdve a funkcionalitás ellenőrzésével, amely magába foglalja mind az üzemeltetési, mind a biztonsági rendszert.
• A berendezés minőségének és integritásának biztosítása érdekében csak eredeti Husqvarna alkatrészeket használunk.

4

Az Automower® ugyan önállóan is telepíthető, javasoljuk,
hogy szakkereskedővel végeztesse el a telepítést.
Szakkereskedő partnereink rendelkeznek Husqvarna
Automower® telepítői igazolvánnyal, mely garancia
arra, hogy szakképzett, Husqvarna szakkereskedő
végzi el az Automower® telepítését. Biztos lehet benne, hogy olyan szakember fogja telepíteni a Husqvarna
robotfűnyírót, aki maximális ismerettel rendelkezik és
munkájára garanciát vállal.
Husqvarna telepítői igazolvánnyal csak a Husqvarna
által ellenőrzött telepítő partnerek rendelkeznek!
A legtöbb kereskedő telepítési szolgáltatást is kínál, forduljon hozzá, hogy személyre szabott árajánlatot kérjen.

Husqvarna
Automower® szerviz
A Husqvarna Automower® szervizcsomagok széles
skálája magába foglalja a szoftverfrissítésektől, a penge cseréjétől és a biztonsági tesztektől kezdve a prémium lehetőségekig, például a téli tárolásig és az otthoni ellenőrzésekig bármit, amire Önnek szüksége van.
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=
A CSENDES
SZOMSZÉDSÁG
ZÁLOGA
A HUSQVARNA AUTOMOWER®
VILÁGELSŐ A ROBOTFŰNYÍRÓK
KÍNÁLATÁBAN 1995 ÓTA
Tudtuk, hogy valami igazán jelentősbe kezdtünk,
amikor 25 éve megteremtettük a robotfűnyírók piacát.
Több, mint egymillió darabot értékesítettünk világszerte
- és legújabb innovációnk, az összkerékhajtású
Automower®, egyedivé tett minket a piacon.
A fűnyírókat funkcionálisra és tartósra terveztük, és
csendesen, hatékonyan és függetlenül dolgoznak,
jobb eredményeket nyújtva, mint bármely más
fűnyíró. Az Automower® éjjel-nappal az időjárástól
függetlenül működik. Koncentrálhat a fontosabb és
szórakoztatóbb feladatokra, és élvezheti a gyönyörű,
tökéletesen nyírt füvet.
ROBOTFŰNYÍRÓK 5 000 M 2 -ig
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HOGYAN
MŰKÖDIK?

A FŰNYÍRÁS HATÉKONY TECHNIKÁJA
+
+

TÖLTÉS

HATÁROLÓVEZETÉK

A fűszálakat apró darabokra vágja.
Ennek eredménye az egészségesebb
és szebb pázsit.

VEZETŐSZÁL

Amikor elérkezik az újratöltés ideje, a fűnyíró az
alábbi három módszer egyikével megtalálja a töltőt:

+

1. A töltőállomás által kibocsátott jel vételével.
2. Követve a vezetőszálat, vissza a töltőállomásig.
3. Nyomonköveti a terület határát, amíg nem
érzékeli a töltőállomás jelét.

+

A füvet három vékony borotvaéles kés segítségével nyírja.
A három szabadon függesztett kés a tárcsára van erősítve
és könnyen cserélhetőek.
Abban az esetben, ha kőnek, ágaknak vagy hasonló
tárgynak ütköznek, a kések befordulnak a károk
minimalizálásának érdekében.
A fűapríték annyira finom és apró, hogy nem szükséges
összegyűjteni.

ÚTMUTATÓ, HOGYAN SZÁMOLJA KI A PÁZSIT LEJTÉSÉT
1. Helyezze és tartsa a vízmérték egyik végét a földre és tartsa vízszintesen.
2. Mérje meg a vízmérték végén a talajtól való távolságot a levegőben.
Ezt a távolságot elosztva a vízmérték hosszával megkapjuk a lejtést %-ban.
Ha 10 cm-t mért és a vízmérték hossza 50 cm, a lejtés 20%.

ALAP FUNKCIÓK
+
+
+

4

Teljesen önállóan nyír.
A füvet gyakran és hatékonyan nyírja.
Esős időben is kitűnő eredménnyel dolgozik.

EMELÉSI ÉS DŐLÉSI ÉRZÉKELŐK

KASZÁLÁSI CIKLUS

Az emelési és dőlési érzékelők növelik a fűnyíró biztonságát.
Ha a fűnyíró egy tárgyba ütközik, akkor hátrafelé mozog, megfordul, és egy
másik menetirányt választ. Emelés esetén a kés és a fűnyíró azonnal leáll.

+
+
+
+

A koncepció működési elve azon alapul,
hogy a fű azonos magasságúra van vágva.
A Husqvarna Automower® automatikusan
megtalálja az utat a töltőállomáshoz.
Körülbelül 60 percig tart a feltöltés.
A fűnyírást nap mint nap folytatja
időjárástól függetlenül (hó kivételével).

NAVIGÁCIÓ
+
+
+

A határolóvezetéket és a vezetőszálat le lehet fektetni a gyepen vagy a földben elhelyezni.
A területen a kifeszített vezeték néhány héten belül eltűnik a fűben.
A fűnyíró a lehatárolt területen dolgozik.
A fűnyíró a vezetőszál segítségével eljuthat a kert távolabbi részeibe, illetve
könnyen visszatalál a töltőállomáshoz, amikor töltés szükséges.

VÉLETLENSZERŰ NYOMOKBAN TÖRTÉNŐ
FŰNYÍRÁS
+
+
+
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Különleges programozást nem igényel.
Minden területet lenyír, akkor is, ha a pázsit bonyolult, vagy fák,
virágágyások, keskeny átjárók stb. találhatóak rajta.
A gyepet különböző irányokból nyírja le, ami segít abban, hogy
gyönyörű szőnyegfelületet hozzon létre.

HUSQVARNA AUTOMOWER® ROBOTFŰNYÍRÓK TECHNIKAI ADATAI

ÁTTÖRŐ EREDMÉNYEK A FŰNYÍRÁS TERÉN
A Husqvarna Automower® minden egyes fűszál levágásához
borotvaéles pengét használ; az eredmény egy egészséges
zöld pázsit, mely hagyományos fűnyíró használatával nem
érhető el. A fűapríték természetes trágyaként szolgál, amely
segít a gyep friss, zöld és mohamentes kezelésében.

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS
Olyan munkaterületeket és azokat a területeket, amelyeket a Husqvarna
Automower® robotfűnyírónak ki kell kerülnie, a határolóvezeték határozza meg,
amelyet könnyen le lehet fektetni a kívánt terület körül.
További információ a www.husqvarna.hu weboldalon található.

HUSQVARNA AUTOMOWER® ROBOTFŰNYÍRÓK TECHNIKAI ADATAI
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TERMÉKEK ÁTTEKINTÉSE

(X-LINE) TERMÉKEK ÁTTEKINTÉSE

MŰSZAKI LEÍRÁS

MŰSZAKI LEÍRÁS

PARAMÉTEREK

105

305

310

315

420

550

535 AWD

PARAMÉTEREK
Ajánlot munkafelület

Ajánlott munkaterület

600 m²

600 m²

1 000 m²

1 500 m²

2 200 m²

5 000 m²

3 500 m²

Hozzávetőleges töltési idő

50 perc

60 perc

60 perc

60 perc

55 perc

60 perc

30 perc

Hozzávetőleges töltési idő

315X

430X

450X

435X AWD

1 600 m²

3 200 m²

5 000 m²

3 500 m²

60 perc

50 perc

60 perc

30 perc

Hozzávetőleges töltésenkénti vágási idő

70 perc

70 perc

70 perc

70 perc

75 perc

270 perc

100 perc

Hozzávetőleges töltésenkénti vágási idő

70 perc

145 perc

270 perc

100 perc

Zajszint dB(A) *

61 dB(A)

59 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

61 dB(A)

62 dB(A)

Zajszint, dB(A) *

60 dB(A)

58 dB(A)

59 dB(A)

62 dB(A)

Minimális átjárási szélesség

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

Minimális átjárási szélesség

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

A vágott felület maximális lejtése

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

70 %

A vágott felület maximális lejtése

40 %

45 %

45 %

70 %

A határolóvezeték elhelyezésének maximális lejtése

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

50 %

A határolóvezeték elhelyezésének maximális lejtése

15 %

15 %

15 %

50 %

Riasztás/ PIN-kód/ GPS navigáció

•/•/-

•/•/-

•/•/-

•/•/-

•/•/-

•/•/•

•/•/•

Riasztás/ PIN-kód/ GPS navigáció

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Munkaterület óránként
Vágás szélessége/ magassága
Akkumulátorok típusa
Átlagos energiafogyasztás maximális használat mellett
Tömeg, kg
Tartalék pengék a csomagolásban

43 m²

56 m²

56 m²

68 m²

92 m²

208 m²

146 m²

17 / 2–5 cm

22 / 2–5 cm

22 / 2–6 cm

22 / 2–6 cm

24 / 2–6 cm

24 / 2–6 cm

22 / 3–7 cm

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

5 kWh/hónap

5 kWh/hónap

8 kWh/hónap

10 kWh/hónap

17 kWh/hónap

23 kWh/hónap

24 kWh/hónap

6,9 kg

9,4 kg

9,2 kg

9,2 kg

12,2 kg

13,5 kg

17,0 kg

9 db

3 db

9 db

9 db

9 db

9 db

9 db

* 	A környezeti zajkibocsátást hangteljesítményként (LWA) kell mérni a 2000/14 / EK irányelvvel összhangban.
A garantált hangteljesítményszint figyelembe veszi a terhelés állandótlanságát és a tesztszabványtól való eltérést 1–3 dB (A).

Munkaterület óránként

73 m²

133 m²

208 m²

146 m²

22 / 2–6 cm

24 / 2–6 cm

24 / 2–6 cm

22 / 3–7 cm

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

10 kWh/hónap

18 kWh/hónap

23 kWh/hónap

24 kWh/hónap

Tömeg, kg

10 kg

13 kg

13,9 kg

17,3 kg

Tartalék pengék a csomagolásban

9 db

9 db

9 db

9 db

Vágás szélessége/ magassága
Akkumulátorok típusa
Átlagos energiafogyasztás maximális használat mellett

* 	A környezeti zajkibocsátást hangteljesítményként (LWA) kell mérni a 2000/14 / EK irányelvével összhangban.
A garantált hangteljesítményszint figyelembe veszi a termelés állandótlanságát és a tesztszabványtól való eltérést 1–3 dB (A).
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FUNKCIÓK

105

305

310

315

420

550

Összkerék-hajtás
GPS asszisztens navigáció

535 AWD

FUNKCIÓK

315X

430X

450X

435X AWD

l

Összkerék-hajtás

l

l

GPS asszisztens navigáció

l

l

l

l

l

Automower® Connect GPS ellenőrzéssel eltulajdonítás esetén

¡

¡

¡

¡

l

l

Automower® Connect GPS ellenőrzéssel eltulajdonítás esetén

l

l

l

l

Automower® Connect@Home

l

l

l

l

l

l

Automower® Connect@Home

l

l

l

l

Alexa/ Google Home kompatibilitás

¡

¡

¡

¡

l

l

Alexa/ Google Home kompatibilitás

l

l

l

l

GARDENA smart rendszerrel való összekötés lehetősége

¡

¡

¡

¡

l

l

GARDENA smart rendszerrel való összekötés lehetősége

l

l

l

l

l

l

Távoli objektumok érzékelése (ultrahang szenzor)

l

l

Távoli objektumok érzékelése (ultrahang szenzor)
Automatikus szűk átjáró kezelés

l

l

l

l

l

l

Automatikus szűk átjáró kezelés

l

l

l

l

Időjárási időzítő

l

l

l

l

l

l

Időjárási időzítő

l

l

l

l

LED fényszórók

l

l

l

l

LED fényszórók
Ultra csendes hajtás
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KIEGÉSZÍTŐK

CSERÉLHETŐ FELSŐ BURKOLAT
Tegye egyedivé és személyessé robotfűnyíróját a burkolat
színének megváltoztatásával.
Fehér 450X 588 79 91-02
Narancssárga 450X 588 79 91-03
Szürke 550 591 49 61-01

CSATLAKOZÓ VÉDŐDOBOZ
Védi a határolóvezeték szabad végpontjait, amikor télen a
fűnyírót és a töltőállomást tárolja.
590 85 50-01

KÉSZLET EGYENETLEN TALAJHOZ
Kiváló tapadást biztosít egyenetlen és lejtős
pázsiton. Gondoskodik róla, hogy az
Automower® robotfűnyíró megfeleljen az
elvárásainak. A pázsit szélén a lejtőn való
teljesítmény körülbelül 5 %-kal nő az időjárási
viszonyoktól és a pázsit állapotától függően.
450X
581 88 97-02

FALI AKASZTÓ
Egyszerű fali akasztó a töltőállomás és a fűnyíró téli
tárolásához, vagy amikor nincsen használatban.
450X/550
585 01 97-02

HÁZ
Védi a töltőállomást és a robotfűnyírót
a napfénytől és az esőtől.
450X/550
585 01 94-01
AWD 597 63 53-01

ÚJ

FAIR WAY KÉSZLET
A minimális vágási magasságot 10 mm-re csökkenti. Lehetővé
teszi a Husqvarna Automower® segítségével golfpályákon és
egyéb pázsitfelületeken a speciális felület nyírását.
450X/550
597 49 63-02

BIZTONSÁGI KÉS
Husqvarna szénacél biztonsági kés. Ötvözi a
nagy szilárdságot és a tartósságot hosszú időn
keresztül.
9 db 577 86-46-03
Kizárólag eredeti Husqvarna késeket használjon. A
biztonságot, működést és zajszintet az Intertek (notifikált
szervezet) vizsgálta és engedélyezte az EN 50636-2-107 és
az IEC60335-2-107 szabványok követelményeivel
összhangban.

KERÉKKEFE KÉSZLET
Tisztán tartja a hajtott kerekeket a megfelelő tapadás
érdekében.
450X
581 90 31-02

ENDURANCE KÉSEK
A Husqvarna Automower® Endurance kések
élettartama, új kialakításuknak köszönhetően,
kétszer olyan hosszú, mint a klasszikus
késeké. A kialakítás miatt a kések éle
keményebb és élesebb, mind a négy oldalon
vágnak, anélkül, hogy a biztonsági előírásokat
veszélyeztetnék.
6 db 595 08 44-01
Kizárólag eredeti Husqvarna késeket használjon. A biztonságot, működést és zajszintet az Intertek (notifikált szervezet)
vizsgálta és engedélyezte az EN 50636-2-107 és az
IEC60335-2-107 szabványok követelményeivel összhangban.

TISZTÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ KÉSZLET
A készlet az Automower® robotfűnyíró szezon
alatti könnyebb tisztítására és karbantartására
szolgál. A készlet a következőket tartalmazza:
két speciális kefe, csavarhúzó a vágókések
cseréjéhez, csiszoló párna a fűnyíró és a
töltőállomás csatlakozóinak tisztításához,
törlőkendő és egy műanyag ápoló spray, hogy
a műanyag alkatrészek fényesek maradjanak.
590 85 51-01

A LEGJOBB
TERMÉKEK
MEGÉRDEMLIK
A LEGJOBB
GONDOSKODÁST
Magasan képzett szerviztechnikusaink pontosan tudják, mit kell ellenőrizni, beállítani és
cserélni, hogy a gép biztonságos és problémamentes legyen az elkövetkező években.
A tökéletes kompatibilitás és a tartósság érdekében csakis eredeti Husqvarna
alkatrészeket használnak. A Husqvarna termékekkel kapcsolatban, senkiben sem bízhat
jobban, mint a Husqvarna szakkereskedésekben.
A HUSQVARNA MÁRKAKÉPVISELET ÁLTAL
NYÚJTOTT SZERVIZ:

AUTOMOWER®
CONNECT KÉSZLET
Az Automower® Connect készlet lehetővé
teszi a fűnyíró vezérlését és beállítását
telepített modul esetén. Letöltheti az
alkalmazást az Android vagy iPhone
készülékére és segítségével közvetlenül
kommunikálhat a fűnyírójával.
315X, 430X, 450X, 435X AWD és az 520,
550, és 535AWD-ben.
586 66 23-07

HATÁROLÓVEZETÉK JAVÍTÓ KÉSZLET
597 53 95-01
RÖGZÍTŐK
100 pcs, 577 86 42-01
TOLDÓK
5 pcs, 577 86 47-01

A telepítő készlet tartalmazza a határolóvezetéket, a rögzítőket (leszúró tüskék), a szigetelt és
egyéb csatlakozókat különböző darabszámban és hosszban, az Ön kertjéhez igazodva.
KICSI Alkalmas maximum 800 m² gyepterülethez vagy maximum 400 m bonyolult,
kisebb területekből álló gyephez. 967 97 21-01, 967 62 36-01
2

KÖZEPES Alkalmas maximum 2000 m² gyepterülethez vagy maximum 1000 m2 bonyolult,

kisebb területekből álló gyephez. 967 97 22-01, 967 62 36-02

AUTOMOWER® KIEGÉSZÍTŐK

kisebb területekből álló gyephez. 967 97 23-01

TÁROLÁS TÉLEN
Amennyiben érdekli, lehetőséget
kínálunk Önnek az Automower®
készüléke téli eltárolására, ideértve a
téli szervizelést is.

Tartsa tökéletesen Automower® fűnyíróját, keresse fel
hivatalos Husqvarna szakkereskedéseink egyikét a téli
szervizre. A szolgáltatás meghosszabbítja az
Automower® robotfűnyíró élettartamát és biztos lehet
benne, hogy tökéletesen felkészítik a következő
szezonra. A téli szerviz az alábbiakat foglalja magába:
■
■
■
■

AUTOMOWER® TELEPÍTŐ KÉSZLET

NAGY Alkalmas maximum 5000 m² gyepterülethez vagy maximum 2500 m2 bonyolult,

CSATLAKOZÓK
5 pcs, 577 86 48-01
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- biztosítja a problémamentes
használatot
- meghosszabbítja a termék
élettartamát
- növeli a termék értékét eladásnál

HATÁROLÓVEZETÉK
150 m, 597 23 78-01
50 m, 597 23 78-02

4

TELEPÍTÉS
Ön is telepítheti a terméket, de kérheti
kereskedőink professzionális
telepítését, hogy ők problémamentesen
beüzemeljék és elindítsák az Ön
robotfűnyíróját.

■
■
■
■

a legújabb szoftver-frissítések feltelepítése
elektronikus diagnosztika
tisztítás
késcsere
akkumulátor működési teszt
az akkumulátor töltése
biztonsági szolgáltatások tesztje
teljes működőképességi teszt

A szerviz elvégzése után részletes állapotfelmérő lapot
kap az elvégzett munkáról.

967 62 36-03

AUTOMOWER® SZERVIZ
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A HUSQVARNA AUTOMOWER®
TECHNOLÓGIA INNOVÁCIÓS TÖRTÉNETE

1995

SOLAR/TURTLE
FŰNYÍRÓ
a világ első teljesen
automatikus, napelemmel
tölthető fűnyírója

1998

ELSŐ
GENERÁCIÓS
AUTOMOWER
amely immáron
akkumulátorral
működött

2003

MÁSODIK
GENERÁCIÓS
AUTOMOWER
technológiailag védettebb
a környezeti hatásoktól

2008

SOLAR
HYBRID
a legelső napelemmel
és akkumulátorral is
felszerelt fűnyíró
4

2016

450X
akár 5000 m -en
képes egyedül
boldogulni, ami
hozzávetőlegesen egy fél
futballpályának felel meg
2

2015

AUTOMOWER
CONNECT
FUNKCIÓ

2019

AWD

lehetővé teszi a
távvezérlést és
felügyeletet távol
a robotfűnyírótól is

2013

330X

2020

ÚJ 305

már GPS-irányítású
navigációval
rendelkezik

2011

HARMADIK
GENERÁCIÓS
AUTOMOWER

2021

HUSQVARNA EPOS

elsőkerék-meghajtású,
kompakt fűnyíró

Hey Automower!

Hello Google!

2018
30

AUTOMOWER® INNOVÁCIÓS TÖRTÉNETE

OKOS OTTHON
Automower Connect
integrálása az Amazon Alexa
és Google Home szolgáltatásokba, ezáltal lehetővé
téve a fűnyíró hangalapú
vezérlését

első összkerékmeghajtású modell,
mely 70%-os
emelkedőkkel is
megbírkózik

tagolt kertekhez,
időjárás-időzítővel és
fagyérzékelővel felszerelve

a műholdas alapú technológia
lehetővé teszi, hogy a fűnyírók
virtuális határokon belül
működjenek

AUTOMOWER® INNOVÁCIÓS TÖRTÉNETE
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HUSQVARNA
HELYBEN
MEGFORDULÓ
TRAKTOROK

5

Husqvarna helyben megforduló fűnyíró traktorokkal gyorsan
és hatékonyan elvégezhető a munka. A helyben megfordulás
azt jelenti, hogy amikor a fűnyírási sor végén 180o-os
fordulatot tesz, és új sort kezd, nem marad fű lenyíratlanul.
Kifejezetten megerőltető munkakörülményekre terveztük.
Csúcskategóriájú ergonómiai és a kényelmes működtetést
elősegítő funkciókkal szereltük fel a kiváló fűnyírási eredmény
érdekében.

HUSQVARNA Z560X

HUSQVARNA
Z560X

Pedállal működtetett vágóasztal
emeléssel, kényelmes rugózású üléssel,
bukócsővel és automata rögzítőfékkel
felszerelt professzionális helyben
megforduló traktor.
Briggs & Stratton V2 motor.
Vágási szélesség 152 cm.
Oldalsó fűkidobás.
BioClip® opcionálisan rendelhető.
967 66 97-02

HUSQVARNA
Z454X, Z448

Kényelmes, kézreálló,
ergonómikus kezelőpanel

Elektromos vágókés-kapcsolás –
egyszerűen húzza meg a
kapcsolót

Kényelmes, rugóterheléses
vágóasztal emelés

HUSQVARNA Z448
Professzionális helyben megforduló
traktor beépített sebességváltóval,
zajcsökkentéssel, lehajtható
bukókerettel, beépített rögzítőfékkel
és hatékony ipari ClearCut™
vágóasztallal.
Kawasaki V2 motor.
Vágási szélesség 122 cm.
Ipari ClearCut™ vágóasztal.
Oldalsó fűkidobás mulcsozó
funkcióval.
967 98 46-02

HUSQVARNA Z454X
Csúszásgátló lábtartó

A kormánykarokkal
működtetett
automatikus rögzítőfék

Nagyteljesítményű, professzionális
felhasználásra szánt helyben megforduló
traktor beépített sebességváltóval,
zajcsökkentéssel, LED-es digitális
üzemanyagszint mérővel, gumi kidobócsővel,
lehajtható bukókerettel, beépített rögzítőfékkel
és hatékony, ipari vágóasztallal.
Briggs & Stratton V2 motor.
Vágási szélesség 137 cm.
Ipari PZT vágóasztal. Oldalsó fűkidobás
mulcsozó funkcióval.
967 98 50-02

5

3,6 mm-es hegesztett acélból készült
ClearCut™ vágóasztal

KIVÁLÓ FŰNYÍRÁSI EREDMÉNYEK

TARTÓS KONSTRUKCIÓ
A masszív alváz és az első kerekek csapszegdőlése biztosítják a tartósságot és
csökkentik az alváz igénybevételét. A karbantartást nem igénylő nulla fordulási sugarú
erőátvitel problémamentes teljesítményt nyújt.

A ClearCut™ vágóasztal a tartósság, a kiváló teljesítmény és vágási eredmények kombinációját nyújtja.
Ez a kialakítás kiváló fűgyűjtési, fűkidobási és mulcsozási eredményt nyújt.

34
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TARTOZÉKOK

HELYBEN MEGFORDULÓ TRAKTOROK

FŰGYŰJTŐ RENDSZEREK
Hatékony fűgyűjtő rendszerek a fűnyesedékek vagy falevelek összegyűjtéséhez. A tartós nylon zsákok
könnyen felszerelhetők a fűgyűjtő rendszerre. A ház és a ventilátor ütésálló polietilén konstrukciója
csökkenti a súlyt és maximalizálja a légáramlást. A lapátkerekek maximális levegőáramlási sebességet
és hatékonyságot biztosítanak. Rendelhető dupla (220 literes) és tripla (330 literes) kivitelben.

AMIT ÖN KAP
– AMIT MI NYÚJTUNK

587 41 24-01 2 tartály – 220 liter Z242F
967 32 26-01 3 tartály – 330 liter Z560X
967 32 27-01 400 liter Z560X
966 40 72-01 Meghajtókészlet 3 tartályhoz vagy vezetőülésből üríthető fűgyűjtőhöz Z560X
598 39 02-01 3 tartály Z454X
582 55 98-01 3 tartály Z448

PRECÍZ MANŐVEREZÉS
A helyben megfordulás az egyedi hidrosztatikus meghajtó rendszerrel kiváló manőverezést biztosít.

MULCSOZÓ KÉSZLET
A levágott füvet apró darabokra vágja, és zöld trágyaként vissza jutatja a talajba.
587 41 23-01 ClearCut™ mulcsozó készlet Z242
966 44 47-01 mulcsozó készlet 60” Z560X
598 39 05-01 mulcsozó készlet Z454X
582 56 00-01 mulcsozó készlet Z448

KÉNYELMES HASZNÁLAT
A nagyméretű kerekek, a kényelmes ülés, a munkaterületre való kiváló rálátás és a kényelmesen elhelyezett
kezelőszervek, egyszerű, hatékony működést tesznek lehetővé.

KIVÁLÓ FŰNYÍRÁSI EREDMÉNYEK
A ClearCut™ vágóasztal a tartósság, a kiváló teljesítmény és vágási eredmények kombinációját nyújtja.
Ez a kialakítás kiváló fűgyűjtési, fűkidobási és mulcsozási eredményt nyújt.
LÁMPAKÉSZLET (ROPS)
A bukókeretre szerelhető lámpakészletben egy pár 35 W-os halogén fényszóró található, amely
egyszerűen rögzíthető a kerethez. A vezeték a meglévő szivargyújtóhoz csatlakoztatható és a
gyújtáskapcsolóval kapcsolható be. A Z560X modellhez használható.

5

576 80 90-01

LÁMPAKÉSZLET
Az opcionálisan választható fényszóró készlet növeli a munkaterület láthatóságát rossz látási
viszonyok között.

TARTÓS KONSTRUKCIÓ
A masszív alváz és az első kerekek csapszegdőlése biztosítják a tartósságot és csökkentik az alváz igénybevételét.
A karbantartást nem igénylő nulla fordulási sugarú erőátvitel problémamentes teljesítményt nyújt.

587 49 51-01

BEÉPÍTETT RÖGZÍTŐFÉK
KEZELŐ ÁLTAL VEZÉRELT KIDOBÓNYÍLÁS
A kar egyszerű meghúzása ideiglenesen elzárja a vágóasztal kidobónyílását, amikor a fűnyíró járdák,
utak, virágágyások stb. mentén halad. Ez fokozza a fűnyírás közbeni hatékonyságot és a környezet
védelmet. A Z560X modellhez használható.

Az automata rögzítőfék rendszer automatikusan ki- és bekapcsol a kormánykarok befelé illetve kifelé mozdításakor,
tehát nem kell a kezelőnek külön működtetnie.

966 48 87-01

ERŐTELJES MOTOROK
A nagy teljesítményű, kéthengeres motorok rengeteg erőt adnak le a hatékony fűnyírás és a gyors közlekedés
érdekében, és mindezt túlzott zaj és üzemanyag fogyasztás nélkül.
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HUSQVARNA
FŰGYŰJTŐS
RIDEREK
ÉS TRAKTOROK

TÖBB FŰNYÍRÁS, KEVESEBB
FŰGYŰJTŐ TARTÁLY ÜRÍTÉS
Kimagasló fűgyűjtési kapacitást tesz lehetővé a füvet
összetömörítő erőteljes csiga
és nagy űrtartalmú fűgyűjtő.
A fűgyűjtős Rider kétszer
annyi füvet tud begyűjteni,
mint egy hagyományos fűgyűjtős berendezés, így
nagy területet tud lenyírni,
anélkül, hogy a fűgyűjtő tartályt ki kellene ürítenie.

6

BEMUTATJUK A
FŰGYŰJTŐS HUSQVARNA RIDEREKET
Fűnyesedék nélküli rendezett pázsitja lehet, miközben élvezheti a Husqvarna Rider vezetését.
A fűgyűjtős Riderek kiváló teljesítményt nyújtanak mind a manőverezhetőség, mind pedig a kimagasló kapacitású, problémamentes fűgyűjtés terén.
Az erőteljes AFTech™ csiga eltömődés nélkül
továbbítja a nyesedéket és össze is tömöríti azt
a fűgyűjtő optimális feltöltése érdekében.

HUSQVARNA
TC 242T,
TC 238TX

HUSQVARNA TC 242T
Ennek a gombnak a
megnyomásával kényelmesen
kiüríthető a nagyméretű
fűgyűjtőt.

Beépített 320 literes hátsó fűgyűjtővel rendelkező traktor, pedállal működtetett, hidrosztatikus
hajtóművel, rezgéscsillapított vágóasztal meghajtással. BioClip® funkció kapcsolható a vezetőülésből.
Ergonómikus kormánykerék. Husqvarna Endurance 656 cm3–es V-Twin motor automatikus szivatóval.
Vágási szélesség 108 cm.
960 51 01-91

HUSQVARNA
TC 238TX

HUSQVARNA RC 318T / RC 320Ts AWD

HUSQVARNA
RC 318T /
RC 320Ts AWD

Nagy teljesítményű Rider új fűgyűjtési koncepcióval – kevesebb
eltömődés és nagy fűgyűjtő kapacitás. Fűürítés és fűgyűjtési mód
vezérlése a vezetőülésből. Briggs & Stratton Endurance Series Intek
V-Twin motor. Hidrosztatikus erőátvitel.
Választható vágóasztalok:
Combi 103,
Combi 112.
Kulcsos indítás.
967 62 87-02

TÖBB FŰNYÍRÁS,
KEVESEBB FŰGYŰJTŐ
TARTÁLY ÜRÍTÉS
A ClearCut™ vágóasztal a tartósság,
a kiváló teljesítmény és vágási
eredmények kombinációját nyújtja.
Ez a kialakítás kiváló fűgyűjtési, fűkidobási
és mulcsozási eredményt nyújt.
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MULCSOZÁSI
FUNKCIÓ
A gyakran nyírt pázsitok
természetesen módon
trágyázhatók a BioClip®
funkció segítségével, ami
a nagyobb méretű TC
modelleken alaptartozék.
Továbbá a TC modellek
egy tartozék készlettel
átalakíthatók hátsó
fűkidobásúvá.
Ha Husqvarna gépet
választ, biztosan nem hoz
rossz döntést!

Beépített 320 literes hátsó
fűgyűjtővel rendelkező traktor, pedállal működtetett,
hidrosztatikus hajtóművel
és rezgéscsillapított vágóasztal meghajtással.
Vezetőülésből kapcsolható
BioClip® funkció.
Kulcsos indítás.
LED lámpák és ergonómikus kormánykerék.
Husqvarna Endurance
Series 656 cm3–es
V-Twin motor automatikus
szivatóval.
Vágási szélesség 97 cm.
960 51 01-92

HUSQVARNA FŰGYŰJTŐS RIDEREK ÉS TRAKTOROK
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COMBI VÁGÓASZTALOK

COMBI VÁGÓASZTAL FŰGYŰJTŐS RIDEREKHEZ
Fűgyűjtős Rider Combi 103 cm. 967 62 89-01
Fűgyűjtős Rider Combi 112 cm. 967 62 90-01

Combi típusú vágóasztalainkkal kétféle vágási módszer közül választhat: BioClip®
(mulcsozás) és hátsó fűkidobás. Mivel a vágóasztalt egyetlen fémdarabból sajtolták,
nincsenek illesztések, sem éles sarkok,
ahova beragadna a fűnyesedék. Ennek köszönhetően a mulcsozás és a rendkívül hatékony fűkidobás terén piacvezető.

FŰHENGER
Húzható vagy tolható nagy sűrűségű polietilén fűhenger.
45 cm átmérőjű – 91 cm-es munkaszélesség.
Vízzel feltöltve súlya akár a 164 kg-ot is elérheti,
de homokkal is felölthető.
965 89 94-01

GYEPSZELLŐZTETŐ
Választható tartozék lengőkéses fűnyírókhoz.
Késekkel felszerelt tengely a moha eltávolítására.
300-as sorozat 966 96 84-02

UTÁNFUTÓK
Ellenálló acélból készült tágas utánfutók.
Lehajtható hátfal a könnyű fel- és lerakodás érdekében.
Rakodási méretek (HxSzxM): Profi – 123 x 90 x 30 cm. 275 –
125 x 83 x 31 cm. Utánfutó – 97 x 72 x 28 cm.
A 400-as, 300-as és 200-as sorozatokhoz csatlakoztatható.
Utánfutó Profi. 953 51 17-02
Utánfutó 275. 501 00 82-01
Utánfutó 967 02 71-01

HÓLÁNCOK
Jó tapadást biztosítanak hóeltakarítás közben
(kivéve AWD modellekhez).
14” négyzetes. 585 66 45-01
16” tüskés. 964 99 30-01
16” négyzetes. 585 66 61-01

HÓMARÓ
Rendkívül hatékony, nagy teherbírású, egyfokozatú
hómaró 100 cm-es munkaszélességgel. A meghajtásnak és a könnyű konstrukciónak köszönhetően könnyen
felszerelhető. A hátsókerék hajtású Riderekre keréksúlyt és hóláncot kell felszerelni a hómaró használatakor. A 300-as sorozatokhoz csatlakoztatható, viszont
az R 318 és R 316T gépekhez nem ajánlott.
300-as sorozat 967 27 67-01
R 419TsX AWD és R 420TsX AWD 596 28 93-01

HÓTOLÓ
Széles, erős hótoló lap járdák, kocsibeállók és egyéb területek
tisztításához. Különböző szögekbe állítható jobb és bal oldalon.
Hólánccal és keréksúllyal együtt használja (AWD modellekhez nem
rendelhető). Munkaszélesség 107-125 cm.
Kiegészítőként gumi él rendelhető hozzá.
A 300-as sorozatokhoz csatlakoztatható.

SZÓRÓGÉP
Robusztus szórógép műtrágya, só, homok, zúzott kő stb.
szórására. A görgő elektromos meghajtása egyenletes
eloszlást biztosít. 12 V-os csatlakozás szükséges hozzá.
Munkaszélesség: 100 cm.
A 300-as sorozatokhoz csatlakoztatható.
300-as sorozat 953 52 49-01

300-as sorozat 966 41 59-01
300-as sorozat. Fűgyűjtős Rider.
593 02 50-01

SZÉLEZŐ
A rendezett, egyenes pázsitszél kialakításához. Megfordítható.
Állítható művelési mélység. A 300-as
sorozatokhoz csatlakoztatható
(kivéve AWD modellekhez).
953 53 10-01

GUMI ÉLEK (hótoló tartozék)
300-as sorozat. 531 02 12-40

MOHAGEREBLYE
Hatékony és robusztus mohagereblye a moha
eltávolítására. Legfeljebb 32 kg-mal terhelhető
a talajviszonyoktól függően.
Szélessége 102 cm.
A 300-as sorozatokhoz csatlakoztatható.
586 63 66-01

KAVICSBORONA
Praktikus gumikerekekkel ellátott robusztus
borona, amely pillanatok alatt rendet tesz a
kavicsos ösvényen. Hátramenetben a rugós
fogak behajlanak. Munkaszélesség 110 cm.
A 300-as sorozatokhoz csatlakoztatható.
953 51 24 –01

TALAJLAZÍTÓ / TALAJSZELLŐZTETŐ
A tüskék fellazítják a talajt a levegő és a
műtrágya számára. Munkaszélesség 102 cm.
A 300-as sorozatokhoz csatlakoztatható.
586 63 67-02

SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ
A nagyobb modell szórási szélessége
300-360 cm. Tartály kapacitása kb. 75 kg.
Könnyen állítható áramlás. A kisebb modell
szórási szélessége 120-240 cm.
Tartály kapacitása 30 kg.
A 300-as sorozatokhoz csatlakoztatható.
Só- és műtrágyaszóró nagy 967 02 72-01
Só- és műtrágyaszóró kicsi 589 40 93-01

KERÉKSÚLY
Golyóscsapágyazott keréksúly a jobb tapadás
és biztonságosabb vezetés érdekében
(kivéve AWD modellekhez).
953 51 59-02

RAKODÓRÁMPÁK
Tengervízálló alumíniumból készült egyenes
rámpák csúszásmentes felülettel.
Több méretben kapható.

ÚJ

VÉDŐLEMEZ KÉSZLET
A nagy teherbírású, lakkozott acéllemezek az
összkerék-meghajtású modellek elülső és
hátsó erőátviteli rendszerének védelmére
szolgálnak járdaszegélyeken való áthajtás és
egyenetlen talajon való haladás esetére.
544 06 93-04

KARTÁMASZ KÉSZLET
Szögben állítható kartámasz a még
nagyobb kényelem érdekében.
A Grammer Primo üléshez használható.
A jobb és bal oldali készlet külön kapható.
965 89 68-01 jobb
965 89 70-01 bal

6

SZERSZÁMALAP
Szerszámalap a talajszellőztető, a talajlazító
borona és a fűszellőztető számára.
A gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően
az adapterek szerszám nélkül könnyen és
gyorsan cserélhetők. A 300-as sorozatokhoz
csatlakoztatható.
586 63 72-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
TALAJSZELLŐZTETŐ
Lehetővé teszi, hogy a levegő, a víz és a
tápanyagok a talajba jussanak.
A talajszellőztető kései rozsdamentesek,
ezáltal erősek és tartósak. Könnyen
felszerelhető a szerszámalapra.
586 63 69-01

FORGÓKEFE
Könnyű és tartós forgókefe a homok, kavics, falevél
és vékony hóréteg gyors és hatékony eltakarítására.
Falak, kerítések stb. mellett is felseper. A forgókefe
tengelye a vezetőülésből különböző szögekben
állítható be. Munkaszélessége 100-120 cm.
Szórásvédő valamennyi modellen található.
A 300-as sorozatokhoz csatlakoztatható.
200-as sorozat 587 02 47-01
300-as sorozat 587 02 46-01
RC 320 593 02 43-01
R 419TsX AWD és R 420TsX AWD
596 28 87-01
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SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
TALAJLAZÍTÓ BORONA
A 24 kés fellazítja a talajt és lehetővé teszi,
hogy a levegő, a víz és a tápanyagok a talajba
jussanak. A boronafogak rozsdamentesek az
extra erős tartósság érdekében. Könnyen
felszerelhető a szerszámalapra.
588 21 27-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
FŰSZELLŐZTETŐ
Eltávolítja a mohát az egészségesebb pázsit
érdekében. A hőkezelt, rugós fogak nagyon
tartósak. Könnyen felszerelhető a
szerszámalapra.
586 63 68-01

ÚJ

LENGŐKÉSES FŰNYÍRÓ
Robusztus, megbízható lengőkéses fűnyíró a
túl nagy fűvel és alacsony bokrokkal benőtt
nehéz terepekre. Tartós kúpfogaskerekes
meghajtású a maximális élettartam
érdekében. A 300-as sorozatokhoz
csatlakoztatható.
300-as sorozat. 966 41 61-01
300-as sorozat Fűgyűjtős Rider
596 28 98-01
R 419TsX AWD és R 420TsX AWD
596 28 92-01

CSOMAGTARTÓ
Praktikus csomagtartó kiegészítő
felszerelések hordozásához, hogy kéznél
legyenek az akkumulátorok és a töltő.
Az alapkivitelben sínek és horgok tartoznak
hozzá. Kiegészítő tartó is kapható.
Alkalmas az R 419TsX AWD és R 420TsX AXD
modellekhez.
594 98 83-01

KORMÁNYTEKERŐ GOMB
Ergonómikus kialakítás a kormánykerék
könnyebb forgatása érdekében. Könnyen
rögzíthető a kormányhoz. Univerzális
kialakítás, valamennyi Rider modellhez
használható.
593 67 67-01

TAKARÓPONYVA
Vízhatlan nejlonból készült, húzózsinórral és
szellőzőlyukakkal ellátott ponyva.
Valamennyi modellhez használható.
505 63 08-70

FÉNYSZÓRÓ KÉSZLET
LED fényszórók a biztonságosabb vezetés
érdekében, amikor már besötétedett.
A 300-as sorozatokra szerelhető.
581 12 54-01

ÜZEMANYAG KANNA
Könnyű újratöltést biztosító
15 literes üzemanyag kanna
kerekes gépekhez.
580 75 45-01

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ BC 0.8
Bármely 12 V-os savas ólomakkumulátor
töltéséhez 1,2-32 Ah között, valamint alkalmas
karbantartó töltéshez 100 Ah-ig. Teljesen
automatikusan működik a teljesítmény és az
akkumulátor élettartamának maximalizáláshoz.
Az akkumulátor állapotjelzővel együtt
használja.
579 45 01-xx

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐ
Az akkumulátorhoz csatlakoztatva
gyorsan kiderül, hogy fel kell-e tölteni
az akkumulátort. Az akkumulátor
feltöltéséhez csatlakoztassa a BC 0.8
töltőt.
579 45 21-01

SAE 30
Kiváló minőségű Husqvarna olaj 4-ütemű
fűnyírókhoz és fűnyíró traktorokhoz. Tökéletes
védelmet nyújt a motornak. Ajánlott valamennyi
4-ütemű benzinmotoros fűnyíróhoz és fűnyíró
traktorhoz.
SAE 10W-40
Kiváló minőségű négyütemű motorolaj.
Alacsony hőmérsékleten történő könnyű beindításhoz, tökéletes kenéshez minden üzemi körülmények között. Alacsony olajfogyasztáshoz
kifejlesztve.
SAE 10W-50
Teljesen szintetikus motorolaj, mely speciálisan a
négyütemű Husqvarna AWD járművek erőátviteléhez készült.
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Modell

Cikkszám

Gyártási év

Forgókefe

Hómaró

Hótoló

Gumikaparó

Pótsúly

544 92 16-01

544 92 18-01**

544 92 17-01

966 00 19-01

505 54 92-01 TS
580 38 97-01 TC

Hólánc

Fűgyűjtő

BioClip szett

BioClip lemez

BioClip dugó

Terelő

Karfa szett

Bozótvédő

Lökhárító

960 71 00-41

532 42 14-99

505 56 88-13

954 12 00-49

Takaróponyva

TS 138M

960 41 04-20

2019-

964 99 43-01

960 71 00-01

960 71 00-03

505 63 08-80

TS 138

960 41 04-21

2019-

964 99 43-01

960 71 00-01

960 71 00-03

505 63 08-80

TS 142

960 41 04-22

2019-

964 99 43-01

960 73 00-38
960 71 00-04

960 71 00-06

505 63 08-80

TS 142L

960 41 04-10

2019-

997 10 36-10

960 73 00-38
960 71 00-04

960 71 00-06

505 63 08-80

TS 238

960 41 03-69

2019-

531 00 65-83

960 71 00-01

TS 243T

960 41 04-13

2019-

997 10 31-10

960 73 00-38
960 71 00-04

TS 343

960 41 04-23

2019-

997 10 31-10

587 41 27-01

TS 346

960 41 04-24

2019-

997 10 31-10

960 71 00-21

TC 138M

960 51 01-78

2019-

964 99 43-01

TC 130

960 51 01-23

2019-

TC 138

960 51 01-79

2019-

TC 139T

960 51 01-80

TC 142T

960 71 00-03

505 63 08-80

960 71 00-06

505 63 08-82
505 63 08-82

960 71 00-19

505 63 08-82

960 71 00-06

505 63 08-82

960 71 00-06

960 71 00-24

505 63 08-80

964 99 43-01

960 71 00-38

505 63 08-80

2019-

964 99 43-01

960 71 00-38

505 63 08-82

960 51 01-81

2019-

964 99 43-01

960 71 00-38

505 63 08-82

TC 239T

960 51 01-82

2019-

997 10 36-10

Vezetőülésből kapcsolható
BioClip® funkció.

505 63 08-82

TC 342T

960 51 01-84

2019-

997 10 36-10

Vezetőülésből kapcsolható
BioClip® funkció.

505 63 08-82

6

Modell

Utánfutó profi

Utánfutó 275

953 51 17-02 501 00 82-01

Utánfutó

967 02 71-01

Szóró 75

Szóró 30

Alaplap

Fűszellőztető

Gyepszellőztető

967 02 72-01 589 40 93-01 586 63 72-01 586 63 68-01

586 63 69-01

Talajlazító
borona

Fűhenger

Kavicsborona

Mohagereblye

Irtóborona

Seprű
Seprű
gyűjtőkosárral gyűjtőkosárral
36“
44“

Rakodórámpák

Akkumulátor
töltő

505 69 90-41 579 45 01-01
588 21 27-01 965 89 94-01 953 51 24-01 586 63 66-01 586 63 67-01 582 71 99-01 586 63 65-01 505
69 90-43

MINDEN TRAKTOR

Ajánlott
Sztandard
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HUSQVARNA
KABINOS RIDER

7

MINDEN ÉVSZAKBAN HASZNÁLHATÓ
A tartozékok széles választékának
köszönhetően a Husqvarna Riderek az
év minden szakában használhatók.

TARTOZÉKOK

HUSQVARNA P 525D WITH CABIN

HUSQVARNA
P 525D

Nagy teljesítményű, dízelüzemű, elülső vágóasztalos Rider,
gyárilag összeszerelt kabinnal. A tágas kabin még kényelmesebbé
és jobban kihasználhatóvá teszi a gépet egész évben.
Törzscsuklós kormánymű.
Kompakt méret és összkerék–meghajtás (AWD).
Kubota D1105 motor. Hidrosztatikus AWD.
Választható vágóasztalok:
Combi 132X,
Combi 132,
Combi 155X,
Combi 155.
Szervokormány.
967 84 80-02

FŰHENGER
Húzható vagy tolható nagy sűrűségű polietilén fűhenger.
45 cm átmérőjű – 91 cm-es munkaszélesség. Vízzel feltöltve súlya akár a
164 kg-ot is elérheti, de homokkal is felölthető.
965 89 94-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ TALAJSZELLŐZTETŐ
Lehetővé teszi, hogy a levegő, a víz és a tápanyagok a talajba jussanak.
A talajszellőztető kései rozsdamentesek, ezáltal erősek és tartósak.
Könnyen felszerelhető a szerszámalapra.
586 63 69-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ TALAJLAZÍTÓ BORONA
A 24 kés fellazítja a talajt és lehetővé teszi, hogy a levegő, a víz és a
tápanyagok a talajba jussanak. A boronafogak rozsdamentesek az extra erős
tartósság érdekében. Könnyen felszerelhető a szerszámalapra.
588 21 27-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ FŰSZELLŐZTETŐ
Eltávolítja a mohát az egészségesebb pázsit érdekében. A hőkezelt, rugós
fogak nagyon tartósak. Könnyen felszerelhető a szerszámalapra.
586 63 68-01

7

EGÉSZSÉGES PÁZSIT LÉTREHOZÁSA
A Combi vágóasztalaink alkalmasak a kimagasló BioClip® mulcsozási technológiára,
amely természetes tápanyaggá alakítja a levágott füvet, gazdag, zöld, egészséges
pázsitot eredményezve.
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Szemét, hulladék, lehullott levelek, homok, sóder
leseprésére alkalmas kiegészítő.

Apró törmelékek söprésére alkalmas kiegészítő,
pl. térkő fugái közé beszorult hulladékok, gyomok
eltávolítására.

Sóder, homok, föld rakodására alkalmas,
mezőgazdasági- vagy építési területeken.

Hóeke, mely két oldalra tolja a havat maga előtt.

Hó eltakarítására alkalmas kiegészítő.

Só vagy nem roppanó burokkal ellátott műtrágya
kiszórására alkalmas kiegészítő tartály.

50

HUSQVARNA KABINOS RIDER TARTOZÉKAI

Parkok, terek karbantartására a falevelek,
szemét eltakarítására alkalmas fúvó berendezés.

7

Lengőkéses dobkasza a gyomos területek karbantartására, akár nehéz, szilárd terepviszonyok mellett is.
A lengőkés hatékonyan aprítja a nagyobb gazt.

TARTOZÉKOK

HUSQVARNA KABINOS RIDER TARTOZÉKAI
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HUSQVARNA
FŰGYŰJTŐ
NÉLKÜLI
OLDALKIDOBÓS
TRAKTOROK ÉS
RIDEREK

A Husqvarna Riderek olyan helyekre is elérnek, ahol eddig elképzelhetetlennek
tartotta a fűnyírást: segítik a munkavégzést szűk, lejtős és nehéz terepen is.
Rá fog jönni azonban, hogy a Husqvarna Riderek még ennél is többet tudnak.
Gépeinket úgy terveztük, hogy különféle igényekre különböző megoldásokat
nyújtsanak. A fűnyírási opciók hatalmas választéka, valamint a Ridereket
kiegészítő tartozékok a fűnyírástól a hóeltakarításig egy új távlatot nyitnak
meg Ön előtt.

8

HUSQVARNA
R 316TX AWD

HUSQVARNA R 316TX AWD

HUSQVARNA P 525D

Összkerék-meghajtású, erőteljes V-Twin motorral felszerelt Rider.
BioClip® (mulcsozás) és hátsó fűkidobás.
Rendkívül ügyes és rugalmas Rider.

Nagy teljesítményű, dízelüzemű, elülső
vágóasztalos Rider, amely kiválóan irányítható a
törzscsuklós kormányzásnak, a kompakt
méretének és az összkerék-meghajtásnak
(AWD) köszönhetően.

Kawasaki Fs Series
V-Twin motor.
Hidrosztatikus AWD.
Választható vágóasztalok:
Combi 94,
Combi 103,
Combi 112.
Dual fényszórók.
967 84 76-01

HUSQVARNA
P 525D

Kubota D1105 motor.
Hidrosztatikus AWD.
Választható vágóasztalok:
Combi 132X,
Combi 132,
Combi 155X,
Combi 155.
Szervokormány.
967 84 78-01

HUSQVARNA R 420TsX AWD

HUSQVARNA
R 420TsX
AWD

Ez a kompakt, nagy teljesítményű, szervokormányos Rider könnyen
megbirkózik a nagy kiterjedésű, nehéz és dombos területekkel.
A szerszámrögzítő keretnek köszönhetően a tartozékok könnyen és
szerszámhasználat nélkül cserélhetők.
Kawasaki Fs Series
V-Twin motor. Hidrosztatikus AWD.
Választható vágóasztalok:
Combi 103.
Combi 112,
Combi 122.
Szervokormány.
Dual LED fényszórók.
967 64 84-01

HUSQVARNA P 524

HUSQVARNA
P 524

Kompakt, összkerék-meghajtású (AWD), elülső vágóasztalos Rider,
amely kitűnő választás bonyolult gyepes területekre. Kiemelkedően jól
irányítható lejtős területen. Erőteljes motor és kiváló minőségű
alkatrészek.
Kawasaki FX Series V-Twin motor.
Hidrosztatikus AWD.
Választható vágóasztalok:
Combi 103.
Combi 112,
Combi 122.
Szervokormány.
967 84 79-01

KIMAGASLÓ MANŐVEREZŐ
KÉPESSÉG
A törzscsuklós kormánymű első osztályú manőverező képességet biztosít és
megkönnyíti az akadályok, például fák,
bokrok, virágágyások kikerülését.

AKADÁLYMENTES FŰNYÍRÁS

8

Az előre szerelt vágóasztalnak köszönhetően kitűnő a rálátás a munkaterületre, ami lehetővé teszi,
hogy a széleket is le tudja nyírni és könnyen elérje a sarkokat és a bokrok alját.
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HUSQVARNA
TS 146TXD

FŰGYŰJTŐ
A tágas fűgyűjtő két vagy három tartállyal
kapható. 210 vagy 315 literes kapacitás.
97 cm (TS 138M/138/238).
210 liter. 960 71 00-01
107 cm (TS 142/142L/243T).
210 liter. 960 71 00-10
107 cm (TS 142/142L/243T).
315 liter. 960 71 00-12
107 cm Clearcut™ (TS 343)
210 liter. 960 71 00-47
117 cm (TS 346)
315 liter. 960 71 00-21
122 cm Clearcut™ (TS 348XD)
315 liter. 582 55 96-01

Oldalkidobós traktor 656 cm –es
motorral és intelligens, felhasználóbarát kialakítással. 15”-os deluxe
vezetőülés, puha anyaggal borított
kormánykerék. LED lámpák,
kulcsos indítás és differenciálzár.
Husqvarna Endurance Series V-Twin
motor automatikus szivatóval.
Elektromos tengelykapcsoló.
Vágási szélesség 117 cm.
960 41 04-36
3

HÓTOLÓ
Robusztus, acél tolólap. A rugók megvédik a rázkódástól. Hólánccal és ellensúllyal együtt
használható. Munkaszélessége 122 cm. A TC130 modellhez nem használható.
544 92 17-01

HUSQVARNA TS 242TXD

HUSQVARNA
TS 146TXD,
TS 242TXD

Oldalkidobós traktor stabil ClearCut™ vágóasztallal és okos, felhasználóbarát kialakítással. 15”-os deluxe vezetőülés, puha anyaggal borított
kormánykerék. LED lámpák, kulcsos indítás és differenciálzár.
Husqvarna Endurance Series 724 cm3–es V-Twin motor automatikus
szivatóval. Elektromos tengelykapcsoló. Vágási szélesség 107 cm.
960 41 04-35

FŰKIDOBÁS VAGY FŰGYŰJTÉS
Ha többnyire magasra nőtt füvet kell lenyírnia nagyméretű területeken,
akkor Önnek az oldalkidobós traktor (TS modellek) a legjobb választás.
Ha rendezett fűnyírást szeretne elérni és össze szeretné gyűjteni a
levágott füvet, faleveleket és más törmelékeket, akkor Önnek a beépített
fűgyűjtővel rendelkező traktorokat (TC modellek) ajánljuk.
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FORGÓKEFE
Forgókefe a levelek, porhó stb. felseprésére.
Szélessége 100 cm. A TC 130 modellhez nem használható.
544 92 16-01

UTÁNFUTÓK
Ellenálló acélból készült tágas utánfutók.
Lehajtható hátfal a könnyű fel- és lerakodás érdekében.
Valamennyi modell billenthető is.
Utánfutó Profi. 123 x 90 x 30 cm.
953 51 17-02
Utánfutó 275. 125 x 83 x 31 cm.
501 00 82-01
Utánfutó. 97 x 72 x 28 cm.
967 02 71-01

SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ
A nagyobb modell szórási szélessége 300-360 cm.
Tartály kapacitása kb. 75 kg. Könnyen állítható áramlás.
A kisebb modell szórási szélessége 120-240 cm.
Tartály kapacitása 30 kg.
Só- és műtrágyaszóró nagy 967 02 72-01
Só- és műtrágyaszóró kicsi 954 12 00-46

FŰHENGER
Az egyenetlen talaj hatékony kiegyenlítésére
és újonnan vetett mag tömörítésére.
Súlya vízzel feltöltve 182 kg.
Mérete: 46 x 96 cm.
965 89 94-01

MOHAGEREBLYE
Hatékony és robusztus mohagereblye a moha
eltávolítására. Legfeljebb 32 kg-mal
terhelhető a talajviszonyoktól függően.
Szélessége 102 cm.
586 63 66-01

KAVICSBORONA
Praktikus gumikerekekkel ellátott robusztus
borona, amely pillanatok alatt rendet tesz a
kavicsos ösvényen. Hátramenetben a rugós
fogak behajlanak.
Munkaszélesség 110 cm.
953 51 24-01

SCARIFIER
A tüskék fellazítják a talajt a levegő és a
műtrágya számára.
Munkaszélesség 102 cm.
586 63 67-01

SZERSZÁMALAP
Szerszámalap a talajszellőztető, a talajlazító
borona és a fűszellőztető számára.
A gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően
az adapterek szerszám nélkül könnyen és
gyorsan cserélhetők. A 300-as és 200-as
sorozatokhoz csatlakoztatható.
586 63 72-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
TALAJSZELLŐZTETŐ
Lehetővé teszi, hogy a levegő, a víz és a
tápanyagok a talajba jussanak.
A talaj-szellőztető kései rozsdamentesek,
ezáltal erősek és tartósak. Könnyen
felszerelhető a szerszámalapra.
586 63 69-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
TALAJLAZÍTÓ BORONA
A 24 kés fellazítja a talajt és lehetővé teszi,
hogy a levegő, a víz és a tápanyagok a talajba
jussanak. A boronafogak rozsdamentesek az
extra erős tartósság érdekében. Könnyen
felszerelhető a szerszámalapra.
588 21 27-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
FŰSZELLŐZTETŐ
Eltávolítja a mohát az egészségesebb pázsit
érdekében. A hőkezelt, rugós fogak nagyon
tartósak. Könnyen felszerelhető a
szerszámalapra.
586 63 68-01
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COMBI VÁGÓASZTALOK

COMBI VÁGÓASZTALOK
300-as sorozat. Combi 94 cm. 967 15 26-01
300-as sorozat. Combi 103 cm. 967 15 24-01
300-as sorozat. Combi 112 cm. 967 18 85-01
400-as sorozat. Combi 103 cm. 967 64 89-01
400-as sorozat. Combi 112 cm. 967 64 90-01
400-as sorozat. combi 122 cm. 967 64 91-01

Combi típusú vágóasztalainkkal kétféle
vágási módszer közül választhat: BioClip®
(mulcsozás) és hátsó fűkidobás. Mivel a
vágóasztalt egyetlen fémdarabból sajtolták, nincsenek illesztések, sem éles görbületek, ahova beragadna a fűnyesedék.
Ennek köszönhetően a mulcsozás és a
rendkívül hatékony fűkidobás terén piacvezető.

FŰHENGER
Húzható vagy tolható nagy sűrűségű polietilén
fűhenger. 45 cm átmérőjű – 91 cm-es
munkaszélesség. Vízzel feltöltve súlya akár a
164 kg-ot is elérheti, de homokkal is felölthető.
965 89 94-01

MOHAGEREBLYE
Hatékony és robusztus mohagereblye a moha
eltávolítására. Legfeljebb 32 kg-mal terhelhető
a talajviszonyoktól függően.
Szélessége 102 cm. A 400-as és 300-as
sorozatokhoz és az R115C modellhez
csatlakoztatható.
586 63 66-01

COMBI VÁGÓASZTAL FŰGYŰJTŐS RIDEREKHEZ
Fűgyűjtős Rider Combi 103 cm. 967 62 89-01
Fűgyűjtős Rider Combi 112 cm. 967 62 90-01

UTÁNFUTÓK
Ellenálló acélból készült tágas utánfutók.
Lehajtható hátfal a könnyű fel- és lerakodás
érdekében.
Rakodási méretek (HxSzxM):
Profi – 123 x 90 x 30 cm.
275 – 125 x 83 x 31 cm.
Utánfutó – 97 x 72 x 28 cm.
A 400-as és 300-as sorozatokhoz
csatlakoztatható.
Utánfutó Profi. 953 51 17-02
Utánfutó 275. 501 00 82-01
Utánfutó. 967 02 71-01

KAVICSBORONA
Praktikus gumikerekekkel ellátott robusztus
borona, amely pillanatok alatt rendet tesz a
kavicsos ösvényen. Hátramenetben a rugós
fogak behajlanak. Munkaszélesség 110 cm.
A 400-as és 300-as sorozatokhoz
csatlakoztatható.
953 51 24 –01

SEPRŰ GYŰJTŐKOSÁRRAL
Robusztus seprőgép extra nagy kapacitású
gyűjtőkosárral. Gyorsan és szerszám nélkül
összeszerelhető. A könnyebb tárolás
érdekében összehajtható. Állítható magasság.
Munkaszélesség 112/91 cm. A 400-as és
300-as sorozatokhoz csatlakoztatható.
112 cm, 586 63 65-01
91 cm, 582 71 99-01

TALAJLAZÍTÓ / TALAJSZELLŐZTETŐ
A tüskék fellazítják a talajt a levegő és a
műtrágya számára. Munkaszélesség 102 cm.
A 400-as és 300-as sorozatokhoz
csatlakoztatható.
586 63 67-02

SZÓRÓGÉP
Robusztus szórógép műtrágya, só, homok,
zúzott kő stb. szórására. A görgő elektromos
meghajtása egyenletes eloszlást biztosít.
12 V-os csatlakozás szükséges hozzá.
Munkaszélesség: 100 cm. A 400-as, 300-as
sorozatokhoz csatlakoztatható.
300-as sorozat. 953 52 49-01
400-as sorozat. 596 29 30-01

SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ
A nagyobb modell szórási szélessége
300-360 cm. Tartály kapacitása kb. 75 kg.
Könnyen állítható áramlás. A kisebb modell
szórási szélessége 120-240 cm. Tartály
kapacitása 30 kg. A 300-as sorozatokhoz
csatlakoztatható.
Só- és műtrágyaszóró nagy 967 02 72-01
Só- és műtrágyaszóró kicsi 589 40 93-01

GYEPSZELLŐZTETŐ
Választható tartozék lengőkéses fűnyírókhoz.
Késekkel felszerelt tengely a moha
eltávolítására.
300-as sorozat 966 96 84-02
400-as sorozat 966 96 84-01

GEREBLYE
Stabil és megbízható gereblye, amely a
kavicsboronával együtt is használható
egyengetéshez és a gyomok
összegyűjtéséhez.
Az elektromotorral emelhető és süllyeszthető
gereblye nem csak ergonómikus, hanem
könnyen használható is. A 400-as sorozathoz
csatlakoztatható.
596 28 97-01

KAVICSBORONA
Előre szerelhető kiegészítő, mely ideális az
összetömörödött kavicsos felületek
fellazításához és a gyomok eltávolításához.
Állítható művelési mélység. A még jobb
eredmény érdekében használja a gereblyével
együtt. A 400-as sorozathoz csatlakoztatható.
596 28 96-01

HÓTOLÓ
Széles, erős hótoló lap járdák, kocsi beállók és
egyéb területek tisztításához. Különböző szögekbe állítható jobb és bal oldalon. Hólánccal
és keréksúllyal együtt használja
(AWD modellekhez nem rendelhető).
Munkaszélesség 107-125 cm. Kiegészítőként
gumi él rendelhető hozzá. A 400-as, 300-as,
200-as és 100-as sorozatokhoz
csatlakoztatható.
300-as sorozat 966 41 59-01
300-as sorozat Fűgyűjtős Rider
593 02 50-01
400-as sorozat 596 29 00-01

HÓEKE
Kompakt és rugalmas, behajtható ekelemezek
rozsdamentes acélból. A mechanikusan
állítható lapok használhatók V-ekeként,
szúróekeként vagy rézsútos ekeként. Gumi
kaparólemezekkel felszerelve. A 400-as
sorozathoz csatlakoztatható.
596 29 01-01

HÓLÁNCOK
Jó tapadást biztosítanak hóeltakarítás közben
(kivéve AWD modellekhez).
14” négyzetes 585 66 45-01
16” tüskés 964 99 30-01
16” négyzetes 585 66 61-01

GUMI ÉLEK (hótoló tartozék)
300-as sorozat 531 02 12-40
400-as sorozat 531 00 71-34

ELLENSÚLY
A jobb tapadás és a biztonságosabb vezetés
érdekében. Súlya 18 kg.
A 300-as sorozathoz 953 53 49-01
Fűgyűjtős Rider 582 05 11-01

KERÉKSÚLY
Golyóscsapágyazott keréksúly a jobb tapadás
és biztonságosabb vezetés érdekében
(kivéve AWD modellekhez).
953 51 59-02

RAKODÓRÁMPÁK
Tengervízálló alumíniumból készült egyenes
rámpák csúszásmentes felülettel.
Több méretben kapható.

HÓMARÓ
Rendkívül hatékony, nagy teherbírású,
egyfokozatú hómaró 100 cm-es
munkaszélességgel. A meghajtásnak és a
könnyű konstrukciónak köszönhetően könnyen
felszerelhető. A hátsókerék hajtású Riderekre
keréksúlyt és hóláncot kell felszerelni a hómaró
használatakor. A 400-as és 300-as
sorozatokhoz csatlakoztatható, viszont az R
318 és R 316T gépekhez nem ajánlott.
300-as sorozat. 967 27 67-01
R 419TsX AWD és
R 420TsX AWD 596 28 93-01

GRAMMER PRIMO M ÜLÉS
Kényelmes ülés, melynek magassága és szöge
állítható. Állítható kartámaszai optimálisan
támasztják meg a testet. Deréktámasz az
érzékeny ágyékcsigolyák kímélése érdekében.
A 400-as sorozatra szerelhető. A kartámaszok
nincsenek a csomagban, de külön
megrendelhetők.
966 95 42-01
966 95 42-02 elektromos fűtéssel

SZÉLEZŐ
A rendezett, egyenes
pázsitszél kialakításához.
Megfordítható. Állítható
művelési mélység.
A 300-as sorozatokhoz
csatlakoztatható (kivéve
AWD modellekhez).
953 53 10-01

VÉDŐLEMEZ KÉSZLET
A nagy teherbírású, lakkozott acéllemezek az
összkerék-meghajtású modellek elülső és
hátsó erőátviteli rendszerének védelmére
szolgálnak járdaszegélyeken való áthajtás és
egyenetlen talajon való haladás esetére.
544 06 93-04

KARTÁMASZ KÉSZLET
Szögben állítható kartámasz a még nagyobb
kényelem érdekében. A Grammer Primo
üléshez használható. A jobb és bal oldali
készlet külön kapható.
965 89 68-01 jobb
965 89 70-01 bal

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ BC 0.8
Bármely 12 V-os savas ólomakkumulátor
töltéséhez 1,2-32 Ah között, valamint alkalmas
karbantartó töltéshez 100 Ah-ig.
Teljesen automatikusan működik a teljesítmény
és az akkumulátor élettartamának
maximalizáláshoz. Az akkumulátor
állapotjelzővel együtt használja.
579 45 01-xx

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐ
Az akkumulátorhoz csatlakoztatva gyorsan
kiderül, hogy fel kell-e tölteni az akkumulátort.
Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a
BC 0.8 töltőt.
579 45 21-01

ÚJ

SZERSZÁMALAP
Szerszámalap a talajszellőztető, a talajlazító
borona és a fűszellőztető számára.
A gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően
az adapterek szerszám nélkül könnyen és
gyorsan cserélhetők. A 400-as és 300-as
sorozatokhoz csatlakoztatható.
586 63 72-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
TALAJSZELLŐZTETŐ
Lehetővé teszi, hogy a levegő, a víz és a
tápanyagok a talajba jussanak.
A talajszellőztető kései rozsdamentesek,
ezáltal erősek és tartósak. Könnyen
felszerelhető a szerszámalapra.
586 63 69-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
TALAJLAZÍTÓ BORONA
A 24 kés fellazítja a talajt és lehetővé teszi,
hogy a levegő, a víz és a tápanyagok a talajba
jussanak. A boronafogak rozsdamentesek az
extra erős tartósság érdekében. Könnyen
felszerelhető a szerszámalapra.
588 21 27-01

SZERSZÁMALAPRA SZERELHETŐ
FŰSZELLŐZTETŐ
Eltávolítja a mohát az egészségesebb pázsit
érdekében. A hőkezelt, rugós fogak nagyon
tartósak. Könnyen felszerelhető a
szerszámalapra.
586 63 68-01

ÚJ
FORGÓKEFE
Könnyű és tartós forgókefe a homok,
kavics, falevél és vékony hóréteg gyors
és hatékony eltakarítására. Falak,
kerítések stb. mellett is felseper.
A forgókefe tengelye a vezetőülésből
különböző szögekben állítható be.
Munkaszélessége 100-120 cm.
Szórásvédő valamennyi modellen
található. A 400-as és 300-as
sorozatokhoz csatlakoztatható.
300-as sorozat 587 02 46-01
RC 320. 593 02 43-01
R 419TsX AWD és R 420TsX AWD
596 28 87-01
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LENGŐKÉSES FŰNYÍRÓ
Robusztus, megbízható
lengőkéses fűnyíró a túl nagy
fűvel és alacsony bokrokkal
benőtt nehéz terepekre.
Tartós kúpfogaskerekes
meghajtású a maximális
élettartam érdekében.
A 300-as és 400-as
sorozatokhoz csatlakoztatható.

300-as sorozat
966 41 61-01
300-as sorozat
Fűgyűjtős Rider
596 28 98-01
R 419TsX AWD és
R 420TsX AWD
596 28 92-01

CSOMAGTARTÓ
Praktikus csomagtartó kiegészítő
felszerelések hordozásához, hogy kéznél
legyenek az akkumulátorok és a töltő.
Az alapkivitelben sínek és horgok tartoznak
hozzá. Kiegészítő tartó is kapható.
Alkalmas az R 419TsX AWD és R 420TsX AXD
modellekhez.
594 98 83-01

KORMÁNYTEKERŐ GOMB
Ergonómikus kialakítás a kormánykerék
könnyebb forgatása érdekében. Könnyen
rögzíthető a kormányhoz. Univerzális
kialakítás, valamennyi Rider modellhez
használható.
593 67 67-01

TAKARÓPONYVA
Vízhatlan nejlonból készült, húzózsinórral és
szellőzőlyukakkal ellátott ponyva.
Valamennyi modellhez használható.
505 63 08-70

FÉNYSZÓRÓ KÉSZLET
LED fényszórók a biztonságosabb vezetés
érdekében, amikor már besötétedett.
A 300-as sorozatokra szerelhető.
581 12 54-01

ÜZEMANYAG KANNA
Könnyű újratöltést biztosító
15 literes üzemanyag kanna
kerekes gépekhez.
580 75 45-01

SAE 30
Kiváló minőségű Husqvarna olaj 4-ütemű fűnyírókhoz
és fűnyíró traktorokhoz. Tökéletes védelmet nyújt a
motornak. Ajánlott valamennyi 4-ütemű
benzinmotoros fűnyíróhoz és fűnyíró traktorhoz.
SAE 10W-40
Kiváló minőségű négyütemű motorolaj. Alacsony
hőmérsékleten történő könnyű beindításhoz,
tökéletes kenéshez minden üzemi körülmények
között. Alacsony olajfogyasztáshoz kifejlesztve.
SAE 10W-50
Teljesen szintetikus hidraulikaolaj, mely speciálisan a
négyütemű Husqvarna járművek hidrosztatikus
hajtóműveihez készült.
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Okos kijelző. Az új, könnyen kezelhető
kijelzőn mindig valós, friss
információkat kap a Rideréről.

Beépített szerszámtartó.
Vigye magával a kézi szerszámokat
vagy akkumulátorokat és töltse fel a
12V-os csatlakozóról.

Husqvarna BioClip® - kiváló mulcsozó technológia,
melynek során a kések a füvet és a leveleket
egészen apró darabokra vágják, és trágyaként
szolgálnak a fű számára.

Megnövelt kényelem. A 10o-ban döntött
vezetőülés csúsztatható, hogy a vezető
térde, testmagasságától függetlenül,
megfelelő szögben álljon.

Szervokormány. Könnyen elforduló kerekek, jobb
manőverezhetőség, hogy a szűk helyekre is bejusson.

Erős LED fényszórók. 180 fokos megvilágítással,
amelyek lehetővé teszik, hogy szürkületben is
dolgozhasson gépével, növelve a
termelékenységet.

Szerszámrögzítő keret. Minden
eddiginél könnyebb a Rider
tartozékainak cseréje.
A vágóasztal elforgatható
szerviz pozícióba és a
tartozékok könnyen és
szerszámhasználat nélkül,
minimális állásidővel,
kicserélhetők.

Robusztus kivitel. Megerősített áttétel, tartós, újratervezett alváz
és egy nagy teherbírású keret, mely a legnehezebb munkákra is
készen áll.

HUSQVARNA 400 SOROZAT

Összkerék-meghajtás (AWD). Az AWD növeli
a tapadást és a fűnyírás egy élménnyé válik,
függetlenül a talaj minőségétől.

EGY ÚJ GENERÁCIÓ A HATÉKONY
FŰNYÍRÁSBAN
Amikor fűnyírásról van szó, a hatékonyság és a vágás minősége
fontos szempontok. De ennél jóval több szempont is van, melyeket
érdemes fontolóra venni. A Riderek új generációjával a Husqvarna
egy új, kényelmi és teljesítmény szintet ad a palettához. A 400-as
sorozat gépei robusztus kivitelűek és erőteljes Riderek professzionális használatra felhasználóbarát módon kialakítva. Valóban a világ
legjobbjai.

MULCSOZÁSI FUNKCIÓ

FŰKIDOBÁS VAGY FŰGYŰJTÉS

A gyakran nyírt pázsitok természetes módon trágyázhatók a BioClip® funkció
segítségével, ami a nagyobb méretű TC modelleken alaptartozék. Rendelhető
azonban a 100-as sorozatú TC modellekhez és valamennyi TS modellhez is.
Továbbá fűgyűjtők tartozékként rendelhetők a TS modellekhez, míg a TC
modellek egy tartozék készlettel átalakíthatók hátsó fűkidobásúvá. Ha
Husqvarna gépet választ, biztosan nem hoz rossz döntést!

Ha többnyire magasra nőtt füvet kell lenyírnia nagyméretű területeken, akkor
Önnek az oldalkidobós traktor (TS modellek) a legjobb választás.
Ha rendezett fűnyírást szeretne elérni és össze szeretné gyűjteni a levágott
füvet, faleveleket és más törmelékeket, akkor Önnek a beépített fűgyűjtővel
rendelkező traktorokat (TC modellek) ajánljuk.

HUSQVARNA CLEARCUT™

NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK
- KIVÁLÓ EREDMÉNYEK

A ClearCut™ vágóasztal a tartósság, a jó teljesítmény és kitűnő vágási
eredmények egyedi kombinációját nyújtja – még a legnehezebb körülmények között is. Ez a kialakítás kiváló fűkidobási, fűgyűjtési és mulcsozási eredményt nyújt. Az erőteljes légáramlás nagy sebességgel dobja
ki a nyesedéket, megakadályozva ezzel az eltömődést.
- Hegesztett 3,6 mm-es acélszerkezet oldalsó kopásvédelemmel
- 125 mm-es vágóasztal magasság a nagy mennyiségű levegő
érdekében
- Optimálisan elhelyezett belső terelőlemezek
- Nagyméretű kidobónyílás és magasra hajlított vágókések az erőteljes
légáramlás érdekében
- Öntöttvas tengelyek a nagyfokú stabilitás érdekében

MARADJON KAPCSOLATBAN, TÁJÉKOZÓDJON
A 300-as és 400-as sorozatok beépített kapcsolattal rendelkeznek.
A Husqvarna Connect alkalmazás segítségével könnyen hozzáférhet
Riderének adataihoz és állapotához. Hozzájuthat a hibaelhárítási
útmutatóhoz és tanácsokhoz a berendezés legmegfelelőbb
karbantartására vonatkozóan. Professzionális felhasználók számára a
kapcsolat lehetővé teszi a Husqvarna Flotta Szolgáltatáshoz való
csatlakozást is.

ADAPTEREK MINDEN ÉVSZAKRA
A tartozékok széles választékának köszönhetően a Husqvarna Ridert egész évben
tudja használni a legkülönfélébb munkálatokhoz. Válasszon az utánfutók, seprűk,
szórófejek, mohagereblyék és még sok minden egyéb közül – melyek készen állnak
a munkavégzésre.
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VÉDŐFELSZERELÉSEK
ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ
TERMÉKEK

Egy jó védőruhának ellen kell tudni állnia a nehéz körülményeknek és biztosítania
kell a megfelelő védelmet. Ezért kizárólag kiváló minőségű anyagokat használunk.
Az egyes munkák igénye más és más, ezért védőruháink tervezése során
mindenfajta munkát figyelembe vettünk. Bízunk benne, hogy védőruháink széles
skálája, amely a tervezés és anyagválasztás terén a legújabb innovációkat kínálja
Önnek, olyan szintű védelmet és kényelmet nyújt, amire szüksége van a munka
elvégzéséhez.
9

KIFEJEZETTEN ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSRA
ÉS KERTI MUNKÁKRA TERVEZVE
A hosszú órákon át viselt heveder a fűkaszával vagy szegélyvágóval
együtt különleges igényeket támaszt a ruházattal szemben, hogy
kényelmes és célszerű legyen. A megfelelő helyen lévő praktikus
részletek, mint például párnázatok, cipzáras zsebek, éppolyan
fontosak, mint a kényelmes bélés és varrások, cipzáras
szellőzőnyílások és a tartós védelem a szóródó anyagokkal szemben.

VÉDŐRUHÁZAT
A PROFESSZIONÁLIS
TELJESÍTMÉNYÉRT

KABÁT ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSHOZ, TECHNICAL
Kifejezetten hosszú ideig hevederrel végzett munkára
tervezett kabát. Helykialakítás a vállrészen elhelyezhető
plusz bélés részére a váll terhelések enyhítésére.
A zsebek könnyen elérhetők a heveder viselése közben
is. A nagy igénybevételnek kitett felületek megerősítése
növeli a tartósságot és az élettartamot. A hónaljban
elhelyezett szellőző cipzár és hátul a vállrésznél
található szellőzőnyílások kényelmes viseletet
biztosítanak.
Ergonómikus, előre meghajlított könyökrész.
Méret S-XXL
580 68 82-xx

A Husqvarna Technical termékcsaládba tartozó
védőruhákat úgy terveztük meg, hogy nap mint
nap hatékonyan tudjon dolgozni. Az ergonómikus
kivitellel egyesített modern stílus, a tartós, mégis
könnyű és rugalmas anyagok, a megerősített
területek, az előre meghajlított térd- és
könyökrész mind ellenállóvá, tartóssá teszik a
ruhákat, hogy Ön egész nap maximális
teljesítményt tudjon nyújtani. Jól néz ki benne,
de még jobban teljesít.

NADRÁG ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSHOZ, TECHNICAL
Kifejezetten hosszan tartó aljnövényzet tisztítási munkára tervezett
nadrág. Helykialakítás a csípőt tehermentesítő extra bélés részére.
Víztaszító anyag a nadrágszár elülső- és oldalsó részén, párnázott
védőrésszel a kavicsfelverődések ellen. A felületkezelt szövetről
egyszerűen letörölhető a nedves fű. A nagy igénybevételnek kitett
felületek megerősítése növeli a tartósságot és az élettartamot.
A nadrágszárakon hátul elhelyezett szellőző cipzárak kényelmes
szinten tartják a testhőmérsékletet.
Ergonomikus, előre meghajlított térdrész.
Méret 46-60
580 68 81-xx

TECHNICAL TELJES MUNKAIDEJŰ HASZNÁLATRA

KABÁT, TECHNICAL
Erős, mégis könnyű anyagok felhasználásával készült, ideális a mindennapos
erdészeti munkavégzéshez. A négy irányba nyúló műszálas stretch anyagnak
köszönhetően kényelmes és ergonómikus. A vállrésznél és a hát alsó részén
található szellőzőnyílások a komfortos munkavégzést szolgálják.
Méret S-XXL
582 33 21-xx

MUNKAPÓLÓ, TECHNICAL
Szellős, könnyű öltözet, elöl cipzárral, hosszított hátsó résszel és könnyen
hozzáférhető cipzáras elülső zsebekkel. A nedvességet kivezeti a testről, és
gyorsan szárad. Így hatékonyan hűt munkavégzés közben is.
A láthatósági póló bevizsgálása és jóváhagyása
az EN ISO 20471 szabvány alapján történt - 2. osztály (24 m/s)
Méret: S–XXXL
Rövid ujjú, 501 71 59-xx
Hosszú ujjú, 501 72 03-xx
Rövid ujjú, fényvisszaverővel, 596 30 39-xx
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ÚJ
KABÁT ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSHOZ
FÉNYVISSZAVERŐVEL, TECHNICAL
Kifejezetten hosszú ideig hevederrel végzett
munkára tervezett kabát. A láthatóság
bevizsgálása az EN ISO 20471 szabvány alapján
történt, 3. osztály. Helykialakítás a vállrészen
elhelyezhető plusz bélés részére a váll terhelések
enyhítésére. A zsebek könnyen elérhetők a
heveder viselése közben is. A hónaljban
elhelyezett szellőző cipzár és hátul a vállrésznél
található szellőzőnyílások kényelmes
testhőmérsékletet biztosítanak. Az új kabátujj
kialakítás és az ergonómikus, előre meghajlított
könyökrész a hátrészen található négy irányba
nyúló anyaggal együtt, szabadabb mozgást
biztosítanak.
Méret S-XXL
597 24 59-xx

SZELLŐZÉS

ÚJ
NADRÁG ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÁSHOZ
FÉNYVISSZAVERŐVEL, TECHNICAL
Kifejezetten hosszantartó aljnövényzet tisztítási munkára
tervezett nadrág. A láthatóság bevizsgálása az EN ISO
20471 szabvány alapján történt, 2. osztály. Helykialakítás
a csípőt tehermentesítő extra bélés számára. Víztaszító
anyag a nadrágszár elülső és oldalsó részén, párnázott
védőrésszel a kavicsfelverődések ellen. A felületkezelt
szövetről egyszerűen letörölhető a nedves fű.
A nagy igénybevételnek kitett felületek megerősítése
növeli a tartósságot és az élettartamot. A nadrágszárakon
hátul elhelyezett szellőző cipzárak kényelmes szinten
tartják a testhőmérsékletet.
Ergonomikus, előre meghajlított térdrész.
Méret 46-60.
597 24 62-xx

SZABADABB MOZGÁS

A hónaljban elhelyezett cipzáras szellőzőnyílásokkal jobban szabályozható a testhőmérséklet.

A speciálisan kialakított ujjak, az
ergonómikus, előre meghajlított könyökrész
és a hátrészen található négy irányba nyúló
anyag szabadabb mozgást biztosít.

VÉDŐANYAG

CSÍPŐVÉDELEM

A nadrágszárak elején és oldalán víztaszító
anyag található és párnázat véd például a
szóródó kavics ellen.

Helykialakítás a csípőrészen elhelyezhető
plusz bélések számára és a munka
megkönnyítése érdekében.

VÉDŐFELSZERELÉSEK 65
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VÉDŐCIPŐ A MAXIMÁLIS KÉNYELEM ÉS
STABILITÁS ÉRDEKÉBEN
Annak érdekében, hogy megfeleljen a különféle kültéri munkák köve-telményeinek, a modern konstrukciójú, kiváló minőségű anyagokból készült
védőcipők széles választékát kínáljuk Önnek. A jól megtervezett védőcipőink mögötti kutatás és fejlesztés alapja az erdőben, parkokban és kertekben dolgozó szakemberek tapasztalatai.

CÉLSZERŰ KIALAKÍTÁS
Valamennyi esőruhát úgy terveztük,
hogy akadálytalanul lehessen bennük
mozogni. A kabátok meghosszabbított
hátrésszel rendelkeznek, így biztos védelmet nyújtanak az esővízzel szemben, bármilyen munkát is végez.

CIPŐÁPOLÓ BALZSAM
Megőrzi a bőrből készült cipő puhaságát, valamint
víz- és portaszító réteget képez rajta. Gyapjúzsírt,
méhviaszt, vazelint és nercolajat tartalmaz. 200 ml.
590 65 22-01

TECHNICAL – TELJES MUNKAIDEJŰ HASZNÁLATRA

BIZTOS LÁBAKON

SZÁRAZON ÉS MELEGEN TARTJA ESŐS IDŐBEN IS

VÍZHATLAN

Szélálló és vízlepergető anyagból készült kényelmes, könnyű, jól kipróbált ruhák, melyek hideg, fagyos időben is
melegen tartják. A meleg és rugalmas anyagból készült mikroszálas kabát különösen kényelmes viselet.

A rugalmas anyagból készült softshell
ruhákban szárazon és kényelmesen
végezheti a munkáját.

BŐR VÉDŐBAKANCS,
TECHNICAL GARDEN
Kiváló minőségű vízhatlan bőr
bakancs nylonszövet betéttel a
kertben végzett hosszú
munkanapokra vagy szabadidős
programokhoz. A Sympatex
membrán betét 100 %-osan vízhatlan. A bakancs orra külön
gumivédelemmel van ellátva.
Felhúzást segítő húzóhurok a
saroknál és a nyelven. Megfelel az
EN ISO 20345:2011 szabványnak.
Méret 36-47

Az optimalizált tapadású, stabilabb talp
megakadályozza a csúszást hideg időben.

MUNKÁRA TERVEZVE
Puha sarok és belső rész a hosszú
munkanapok kényelme érdekében.

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ VÉDŐKESZTYŰK
A legújabb védőkesztyűinket mindenfajta munkához ajánljuk. Kertész, erdész vagy alpin favágó? Ön dönti el, hogy mire van szüksége az elvégzendő munkához. A védőkesztyűink minden igényt kielégítenek.

ESŐKABÁT
Vízhatlan, rugalmas anyagból készült esőkabát
lehegesztett varratokkal. Hálós betét gondoskodik a jó
szellőzésről. Külön megerősítés a vállrésznél.
A kabát tépőzáras kordbársony gallérral, különösen
hosszú ujjakkal és esővíz elvezető, meghosszabbított
hátrésszel rendelkezik. A mellzsebet és a hosszú elülső
cipzárat patentekkel zárható borítás védi.
Méret S-XL
523 07 92-xx

SOFTSHELL DZSEKI
Szélálló és vízlepergető softshell dzseki, amely
kényelmes és rugalmas membrán anyagból készült,
puha polár belső béléssel. A legkülönbözőbb időjárási
körülmények között viselhető. Viselheti más
ruhadarabok felett vagy önállóan is. A vállakon, a karok
hátsó részén és az oldalán Cordura® megerősítéssel.
Az előre meghajlított könyökrész még nagyobb
kényelmet és mozgásszabadságot biztosít.
Alján állítható, a csuklóknál tépőzáras rögzítés.
Négy cipzáras zseb található az elején és kettő belül.
Méret: S-XL
577 25 30-xx

EGYRÉTEGŰ ALSÓRUHA
100 % műszálas, kötött
anyagból készült, közvetlenül a
bőrrel érintkező ruhanemű.
Speciális összetételének
köszönhetően távol tartja a
nedvességet a bőrtől, jól
szellőzik, ezáltal egész nap
kényelmes viseletet biztosít.
Méret: 46-58
Felsőrész, 544 96 41-xx
Alsórész, 544 96 42-xx
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KÉNYELMES KIALAKÍTÁS

MIKROPOLÁR KABÁT/MELLÉNY
Kényelmes mikropolár ruházat 100 % műszálas polár és négy irányba
nyúló stretch anyagból, mely a nedvességnek csupán 6 %-át szívja
magába. Az elején teljes hosszában cipzáras, a mellen egy, az elején
két cipzáras zseb található.
Méret S-XL.
Kabát, 577 25 65-xx
Mellény, 577 25 66-xx

ESŐNADRÁG
Vízhatlan, rugalmas anyagból
készült esőnadrág lehegesztett
varratokkal. A nadrágszárak
végén cipzárral, ami
megkönnyíti a nadrág viselését
a csizma fölött. A felső részen
10 cm széles hálós rész
található, ami jó szellőzést
biztosít. A dereka gumírozott
és húzózsinóros.
Méret S-XL
523 08 05-xx

A védőkesztyűk kényelmesen rögzíthetők tépőzárral a biztonságos és tökéletes illeszkedés
érdekében és a kéz alakját követő kényelmes
varratokkal vannak ellátva.

KESZTYŰ, TECHNICAL
Rövid és szorosan illeszkedik a
jobb mozgásszabadság
érdekében. Kecskebőr tenyér
rész jersey anyaggal és szürke
habanyaggal összevarrva.
A kézfejen réteges spandex
szövet. Megfelel az EN 388:2016
szabványnak.
Méret: 9, 10, 12.
579 38 04-xx

KÖNNYŰ KESZTYŰ, TECHNICAL
Feszes és kényelmes kesztyű
kifordított kecskebőrből, és
rendkívül puha matt velúrral.
Rétegelt spandex szövet a
kézfejen fényvisszaverő
csíkokkal. Megfelel az EN
388:2016 szabványnak.
Méret: 8, 9, 10.
579 38 06-xx

KESZTYŰ, FUNCTIONAL
Kényelmes kesztyű hosszantartó
használatra. Dupla kecskebőr
tenyérrel, rétegelt spandex
anyaggal a kézfejen és nylon
neoprén csukló résszel. Megfelel
az EN 388:2016 szabványnak.
Méret :7, 8, 9, 10, 12.
579 38 01-xx

KIVÁLÓ ANYAG
A kecskebőr jó védelmet nyújt a nedvesség
ellen, mert természetes zsírt tartalmaz és
így a megerőltető munkákhoz is kiváló.

KESZTYŰ, CLASSIC
Tartós kesztyű egy méretben.
Kecskebőr tenyér rész és
spandex szövet a kézfejen.
Gumírozott mandzsetta pamut
megkötővel a tökéletes
illeszkedés érdekében. Megfelel
az EN 388:2016 szabványnak.
Egy méret.
579 37 99-10

KÖNNYŰ KESZTYŰ, CLASSIC
Karcsúsított fazonú, kényelmes
kesztyű. Kecskebőr tenyér rész
és jersey szövet a kézfejen.
Különféle munkákra alkalmas.
Megfelel az EN 388:2016
szabványnak.
Méret: 6, 7, 8, 9, 10.
579 38 00-xx

CIPŐK, KESZTŰK 67
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HALLÁSVÉDŐ BLUETOOTH®
FUNKCIÓVAL
A Bluetooth® funkcióval rendelkező
Husqvarna X-COM R lehetővé teszi,
hogy telefonáljon, valamint rádiót vagy
zenét hallgasson közvetlenül a
hallásvédőn keresztül. Nagyméretű
gomb a könnyen kezelhetőség
érdekében és beépített FM
rádióantenna. A képen látható
mikrofon külön tartozékként
megvásárolható.
Fejpánt, 595 08 40-01
Sisakra szerelhető, 595 08 42-01
Mikrofon, 596 48 95-01

ARCVÉDŐ TECHNICAL
ERDÉSZSISAKHOZ
Maratott arcvédő nagy fényáteresztő
képességgel, mely fokozott védelmet
nyújt az arcnak minden irányból.
586 40 96-01

HIGIÉNIÁS KÉSZLET
Tartalékkészlet hallásvédő egységekhez.
Tartalmazza a hangelnyelő szivacsot és a
fültok párnázatot.
505 66 53-26
FM rádióhoz, 578 40 23-01
X-COM-hoz, 596 48 94-01

ÚJ
Arcvédő sűrűbb, robusztusabb hálóval.
Véd a finomabb fűrészportól.
597 68 17-01

ULTRAVISION ARCVÉDŐ
Az arcvédő csupán 20 % fényt nyel el az
egész háló felületén. Az új formának
köszönhetően a víz kevésbé marad meg
a hálóban és így nem deformálódik el.
574 61 35-01

HALLÁSVÉDŐ FEJPÁNTTAL
Hallásvédő, amelynél a nyomás 20 %-ban
állítható. Puha, levegős párnával a fejpántban.
A hallásvédő kiváló ergonómiai kialakítású.
505 66 53-04

FÉMHÁLÓS ARCVÉDŐ
Valamennyi Husqvarna sisakhoz és hallásvédőhöz használható.
505 66 53-21

HALLÁSVÉDŐ FM RÁDIÓVAL
Hallásvédő FM rádióval, kiváló
hangminőséggel és speciálisan tervezett
fejpánttal, amely jobban illeszkedik a fejre és
kevesebb nyomást gyakorol a fülekre.
Az egyedien tervezett fülvédő tökéletesen
követi a fej vonalát, így megfelelően
illeszkedik a fülekre. 3,5 mm-es audio (AUX)
bemenettel mp3 és adó-vevő számára.
Fejpánt, 578 27 49-03
Sisakra szerelhető, 578 27 49-04

SISAKRA SZERELHETŐ HALLÁSVÉDŐ
A hallásvédő kifejlesztésénél az optimális
ergonómia és a hosszan tartó használat volt a
célunk. A fülnek maximális helyet biztosító,
egyedülálló poliuretán betéttel ellátva.
A legjobb választás a kényelem és az egyéni
beállítások tekintetében.
H200 és Alveo, 505 66 53-25
H300, 587 44 24-01

VÁLTSON RUHÁT
ÉS MÁS
EMBERNEK
FOGJA ÉREZNI
MAGÁT
Ha éppen nem végez nehéz fizikai munkát, azért
megmutathatja a világnak, hogy ki Ön valójában.
A Husqvarna Xplorer termékkínálatot erre a célra
terveztük. Ezek a szabadidő ruhák és kiegészítők
segítenek abban, hogy kényelmesen érezze magát, és szabadidejében is kifejezze a Husqvarna
iránti elköteleződését.

ÚJ
NYLON ARCVÉDŐ
Valamennyi Husqvarna sisakhoz és hallásvédőhöz használható.
505 66 53-19

HALLÁSVÉDŐ PERSPEX VAGY HÁLÓS ARCVÉDŐVEL
Kényelmes hallásvédő, melynél a szorító erő 20% -kal csökkenthető.
Ideális a fűnyíráshoz és fűszegélynyíráshoz. Az arcvédő és a fejpánt
között tető védi a fejét a szóródó anyagoktól és az esőtől. Mindig
védőszemüveggel együtt használja. Napellenzővel is felszerelhető.
Perspex arcvédővel, 505 66 53-48
Hálós arcvédővel, 505 66 53-58

GARDENER HALLÁSVÉDŐ PERSPEX ARCVÉDŐVEL VAGY ANÉLKÜL
Egyszerűbb modell párnázás nélkül, extra széles fejpánttal, ami
biztonságos és kényelmes illeszkedést, valamint a fejre gyakorolt
kisebb nyomást biztosít. Arcvédővel is kapható.
505 69 90-12
Perspex arcvédővel, 505 66 53-60

HŐSZIGETELT ÉTELTÁROLÓ, KANÁLLAL
Töltődjön fel gyorsan energiával, fogyassza el az ebédjét
ebből a praktikus ételtárolóból, melynek fedelében egy
összecsukható kanál is található. A kupak az edényt szorosan,
szivárgásmentesen zárja le. A széles nyílásnak köszönhetően
könnyen feltölthető, kényelmesen elfogyasztható belőle az
étel és használat után egyszerűen tisztítható.
0,6 liter, 597 41 78-01

ÚJ

ÚJ

TERMOSZ
Vigye magával a kedvenc italát a kirándulásokra és más
szabadtéri programokra ebben a hőszigetelt, ütésálló,
rozsdamentes acél termoszban.
0.75 liter, 597 41 79-01

HŐSZIGETELT KULACS
Mindig ügyeljen a kellő mennyiségű vízfogyasztásra – de
feleslegesen ne használjon eldobható műanyag palackot.
Ez a rozsdamentes acél kulacs megerősített, szorosan záródó
kupakkal van ellátva. Továbbá található rajta egy akasztó
kengyel is, hogy a kulacsot könnyen rögzíthesse egy
karabinerrel az övtartójához.
0.5 liter, 597 41 81-01

XPLORER KIEGÉSZÍTŐK

HASZNÁLJA SAJÁT ESZKÖZEIT
IDEGEN KÖRNYEZETBEN IS

PERSPEX ARCVÉDŐ
Valamennyi Husqvarna sisakhoz és hallásvédőhöz használható.
505 66 53-43

PÁRÁSODÁSMENTES ARCVÉDŐ
Karcálló polikarbonát arcvédő, belül
párásodásgátló felületkezeléssel.
Vala-mennyi Husqvarna sisakhoz és
hallásvédőhöz használható.
505 66 53-63

68

VÉDŐFELSZERELÉSEK

’GOGGLES’ VÉDŐSZEMÜVEG
Szemüveges emberek számára került
kifejlesztésre. Páramentesítő bevonattal
rendelkező lencsével és belül puha
párnázással a kényelem érdekében. Tartósan
ellenáll az ütéseknek, pornak és a levegőben
lebegő részecskéknek.
544 96 39-01

’X’ VÉDŐSZEMÜVEGEK
Karcálló szemüvegek, melyeknek szárai
meghosszabbíthatók és szögben állíthatók.
A sárga színű lencsék jobb látást biztosítanak
sötétben, az UV-védelemmel ellátott szürke
színű lencsék pedig napos időben biztosítanak
jobb látást.
Víztiszta X, 544 96 37-01
Szürke X, 544 96 37-03
Sárga X, 544 96 37-02

VÉDŐSZEMÜVEGEK
Karcálló szemüvegek merev kerettel.
Színezetlen és UV-védelemmel ellátott szürke
színű lencsékkel.
Víztiszta, 544 96 38-01
Szürke, 544 96 38-02

Minden programnak, túrának vannak olyan fontos pillanatai, amikor a
személyes komfortérzetét növelheti. Ehhez segítenek hozzá például
a Husqvarna Xplorer hőszigetelt, rozsdamentes acélból készült,
ütésálló ételtárolói és termoszai, melyek kettős falú szigeteléssel
készültek és a meleg italt 6 órán át melegen, míg a hideg italt akár
24 órán át is hidegen tartják. A szilikon tömítésnek köszönhetően az
ételt frissen tartják, a galvanizált felület pedig biztosítja, hogy ne
vegyék át az ízeket.
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HUSQVARNA XPLORER

MINŐSÉGI RUHÁK
MINŐSÉGI IDŐRE
Szabadidejében is érezze magát kényelmesen. A Husqvarna Xplorer szabadidős
kollekcióval felkészülhet a legjobb szabadtéri élményekre,
miközben mindig kényelmesen és stílusosnak érezheti magát.
A ruhák és felszerelések mind kiváló minőségű anyagokból készülnek,
és alkalmazkodnak az időjárási viszonyokhoz.
POLÁR DZSEKI
Polár dzsekink minden évszakban kényelmes
viselet. Télen, illetve a kora tavaszi vagy őszi
időben egy jó középső réteg, de lehet kényelmes külső kabát is. Férfi és női fazonban, több
méretben is kapható, hogy kiválaszthassa a
testalkatához legjobban illeszkedőt.
Női, acélszürke.
Méret: XS-L, 593 25 22-xx
Férfi, gránit szürke.
Méret: S-XXL, 593 25 23-xx
TEREPMINTÁS PÓLÓ
Rövid ujjú, szürke terepmintás unisex póló.
A póló ideális viselet pulóver alatt vagy melegebb
időben önmagában is hordható.
Méret: XS - XXL
593 25 24-XX

ÚJ
KÜLTÉRI NADRÁG
Kényelmes és tartós nadrág szabadtéri programokhoz, négy irányba nyúló strech anyagból a kritikus helyeken
(a térdnél és a hátsó részen) megerősített szövettel és előre meghajlított térdrésszel a még nagyobb kényelem és
mozgékonyság biztosítása érdekében. A derékbőség és a hosszúság könnyen állítható a kiváló illeszkedés
érdekében.
Női, szürke/lila,
Méret: XS-L,
597 43 08-xx
5 cm-rel rövidebb szárral is kapható (Méret XS-L)
Férfi, szürke/zöld,
Méret: S-XXL,
597 41 85-xx
5 cm-rel rövidebb szárral is kapható (Méret S-XXL)

HÁTIZSÁK, 30 L
Kényelmes, kiváló minőségű hátizsák minden
időjárási körülményhez. Tartós TPU/ripstop
anyagból készült, mely szárazon tartja a
hátizsákban elhelyezett tárgyakat.
Könnyen tisztítható. Külön rekeszekkel laptop,
vizes palack és termosz számára. Két irányba
működő cipzár a nedvesség kizárására.
593 25 82-01

70

KEREKES TÁSKA, 90 L
Kerekes táska 90 literes
űrtartalommal, mely ideális
személyes tárgyainak
szállítására. A teteje U alakú
cipzárral nyitható, mely
megkönnyíti a csomagolást.
A formázott oldalsó rész és a
merevített alj gondoskodnak
arról, hogy a táska megtámasztás
nélkül is stabilan álljon.
A kényelem érdekében
pakolózsebeket is tartalmaz,
valamint egy azonosíthatóság
céljára szolgáló tokot, hogy
könnyen felismerje.
593 25 81-01

XPLORER SZABADIDŐS KOLLEKCIÓ

SAPKA, PIONEER SAW
A fekete sapka elején első láncfűrészeink mintázata
rajzolódik ki. Légáteresztő Coolmax air anyagból
készült.
593 25 37-01

ÚJ
TÉLI SAPKA
Klasszikus, stílusos kötött téli sapka 30 %-ban merinó
gyapjúból. Ha a hideg napok egy kis extra meleget
igényelnek, akkor ez a sapka igazán megfelelő Önnek.
Garantáltan merinó gyapjúból készül Svédországban.
Gránit szürke, 593 25 38-01

CSŐSÁL
A csősál kifejezetten melegen tartja a nyakát.
Szeles, hideg időben ideális viselet.
Narancssárga színben kapható Husqvarna logóval.
593 25 76-01

SAPKÁK
Akár süt a nap, akár nem, ezek a Husqvarna sapkák
mindig népszerűek. Három féle sapkát kínálunk:
narancssárga sapka tépőzáras állítóval, első láncfűrészeink rajzolatával, gránitszürke vászonsapka állítható
bőr pánttal és vintage sapka zöldes, bark camo
mintázattal, narancssárga ellenzővel és állítható bőr
pánttal. Mindegyik sapka egyszerűen beállítható, hogy
tökéletesen illeszkedjék a fejére.
Narancssárga, Pioneer saw, 593 25 39-01
Gránitszürke, 593 25 40-01
Zöld, Bark camo, 594 72 97-01

SOFTSHELL DZSEKI
Lélegző, vízlepergető softshell dzseki, mely 10.000 mm
vízoszlopnyomásig vízálló. Rugalmas, négy irányba
nyújtható anyagból készült, rendkívül kényelmes
viselet. Lehegesztett varratok, intelligens funkciók, mint
párnázott mobiltartó zseb, rejtett szellőzés a dzseki
ujjai alatt és a csuklóknál tépőzár.
Női, lila. Méret XS-L,
593 25 04-xx
Férfi, zöld. Méret S-XXL,
593 25 05-xx

DUFFEL TÁSKA, 70 L
Tartós, 70 literes táska erős anyagból és intelligens
funkciókkal minden célra. A táska külső anyaga –
vízhatlan vászon – szárazon tartja a táskában
elhelyezett tárgyakat és könnyen tisztítható.
A belső hálós zseb megkönnyíti a pakolást. Kényelmes
vállpántok és zsebek.
593 25 83-01

PÓLÓ, BARK CAMO
A hosszú ujjú póló ideális választás átmeneti időben,
amikor rétegesen kell öltözködni. Unisex póló, sötétzöld
színben, elején Husqvarna logóval. Kitűnő választás
mindennapos viseletre.
Méret: SX-XXL.
593 25 31-xx

POLÁR MELLÉNY
Karjai szabadon maradnak, és mégse fázik.
Ez a polár mellény ideális kültéri viselet, például tűzifa
aprításhoz vagy kerti munkákhoz. A kötött polár anyag
kényelmes és puha. Férfi és női fazonban, több méretben is
kapható, hogy ki tudja választani a testalkatához legjobban
illeszkedőt.
Női, acélszürke. Méret: XS-L, 593 25 43-xx
Férfi, gránitszürke. Méret: S-XXL, 593 25 44-xx

KAPUCNIS PULÓVER
Tökéletes kényelem, tökéletes illeszkedés. Használható
köztes rétegként, vagy önmagában külső kabátként
viselve is. Az unisex kapucnis pulóver kényelmes
anyagból készül és zuzmó zöld szerű színe segít abban,
hogy még közelebb érezze magát a természethez.
Méret: XS-XXL
597 93 12-xx

XPLORER SZABADIDŐS KOLLEKCIÓ
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GONDOLJA ÚJRA
A Husqvarna cégnél számos környezetvédelmi projekt fut nagy célokkal
azért, hogy aktívan hozzájáruljunk egy fenntartható jövőhöz mindannyiunk
érdekében. Olvasson el többet husqvarna.hu weboldalunkon arról, hogy
miket teszünk a változás előmozdítása és a valódi változás érdekében.

Kevesebb géppel,
mindenki nyer
Professzionális felhasználóként hozzáférhet gépeinek
adataihoz, így elkerülheti, hogy túlságosan sok olyan
gépe legyen, melyeket ritkán használ, és ami az
erőforrások pazarlását jelenti. Előnyös koncepció mind
pénzügyeire, mind környezetünkre nézve.

HUSQVARNA FLOTTASZOLGÁLTATÁS
1. Növeli a kihasználtsági mutatót
A Husqvarna flottaszolgáltatással megtekintheti, hogyan
használják gépeit. Segít meghozni a megfelelő döntéseket a jobb kihasználtság megteremtése érdekében.

Tehát, ha legközelebb azt fontolgatja, hogy megvásárolja-e valamelyik
termékünket, akkor tegye fel magának a következő kérdést:
Valóban szükségem van rá?
(Amennyiben Ön professzionális felhasználó,
a flotta szolgáltatás adatai alapján döntsön.)
És ha igen, akkor létezik-e ilyen gépből akkumulátoros berendezés?
(A legtöbb esetben igen.)
Csatlakozzon hozzánk a fenntarthatóság kalandjában,
amely jó az Ön, a vállalkozása és a bolygónk számára is.



EGY ÚJ GÉP
VÁSÁRLÁSÁT
FONTOLGATJA?

Mindnyájunknak át kell gondolni, hogy hogyan csináljuk a dolgainkat egy
fenntartható jövő biztosítása érdekében. Elkötelezettek vagyunk, hogy a
saját részünket megtegyük. Ezért hozunk létre olyan digitális eszközöket,
amelyek lehetővé teszik a szakemberek számára, hogy aktuális statisztikai
adatokhoz jussanak teljes gépparkjukra vonatkozóan. Ezért folytatjuk akkumulátoros berendezéseink fejlesztését, amelyek ugyanolyan teljesítményűek, mint a benzinmotoros gépek. Továbbá új megoldásokat keresünk a termékek közös használatára vonatkozóan. Hogy csak néhány kisebb és
nagyobb elképzelést megemlítsünk azok közül, amiken fáradozunk.

Az átállás
itt kezdődik!

Csökkentse a káros hatásokat
Amennyiben professzionális felhasználóként benzinmotoros
gépekről akkumulátoros berendezésekre vált át, érzékelheti a
környezetre gyakorolt kedvező hatást. Mindez a digitális
funkciónak és a szénlábnyom számításnak köszönhető.

2. Maximalizálja a működési időt
Az interaktív rendszer 25 órával az esedékes szerviz előtt
értesíti Önt és márkaszervizét. Ennek révén megtervezheti karbantartásait és maximalizálhatja a működési időt.

3. Útmutatók a biztonsághoz és hatékonysághoz

A Husqvarna Flottaszolgáltatás egy
olyan egyedülálló, felhőalapú
rendszer, amely
biztonságosabb és
Tények alapján
hozza meg döntéseit –
hatékonyabb
ne becslések alapján
Mi lenne, ha egyetlen érintéssel elérhetné az összes
kertrendezési
gépe állapotát? Mi lenne, ha mindig proaktív lehetne, és
mindig egy lépéssel versenytársai előtt járhatna?
műveleteket tesz
A Husqvarna flottaszolgáltatása pontosan ezt kínálja
Önnek. Biztosítja a szükséges információkat ahhoz,
hogy a legjobb és legjövedelmezőbb döntést
lehetővé.
tudja meghozni vállalkozása számára.

Így működik
A Husqvarna flottaszolgáltatás elindítása rendkívül egyszerű.
Márkakereskedője érzékelőkkel látja el gépeit, amelyek rögzítik a gépek használati
paramétereit. A márkakereskedő regisztrálja gépeit a felügyeleti honlapon, amelyhez a
bejelentkezési adatokat is biztosítja. Ön csatlakoztatja a kapott bázisállomást az internetre.
Ha az érzékelők a bázisállomás 20–30 méteres tartományába kerülnek, vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül feltöltik a használati adatokat a honlapra, ahol a rendszer könnyen
értelmezhető információkká alakítja őket, amelyek megmutatják a gépek pontos működési
idejét és hatékonyságát.

Tisztább munkahely
Annak ellenére, hogy nagy teljesítményű akkumulátoros berendezéseink
vannak, néha szükség van benzinmotoros gépekre is, az igazán nehéz
feladatok elvégzéséhez. Szerencsére X-Torq® motorjainknak köszönhetően
jelentősen csökken a károsanyag-kibocsátás, ami jó Önnek és a
környezetében tartózkodóknak egyaránt.

Műszerfal
A Husqvarna flottaszolgáltatásának kezdőoldala olyan, mint egy műszerfal a vállalkozása
számára. Egy szempillantás alatt áttekintheti, mi működik megfelelően és mi az, ami kevésbé.
Tisztán láthatja, mit kell tennie a működési idő és a jövedelmezőség maximalizálása
érdekében. Ennél azonban sokkal több online funkciót biztosítunk.
Az alábbi funkciók áttekintésével Ön is meggyőződhet arról, hogy nem csupán egy
hagyományos felügyeleti weboldalt kínálunk.
A Husqvarna flottaszolgáltatás elindítása rendkívül egyszerű.
Lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse munkakörülményeit, hatékonyságukat,
és eszközöket biztosít az Ön számára, hogy segítse munkájukat. Ha meghozta a döntést,
márkakereskedője segíthet beüzemelni a megfelelő felszerelést.
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A rezgésterhelési jelentések és a javított munkavégzési
technikákkal kapcsolatos aktív tanácsadások révén proaktív lehet, valamint megőrizheti alkalmazottai egészségét és növelheti hatékonyságukat.

