
BREZPLAČNO

HUSQVARNA
POMLAD 2020

AKCIJSKI SET

2.399,- €*

* neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV

od 199,- €* 759,- €* namesto 859,- €*

AUTOMOWER® 315X
garažna hiška v vrednosti  
€ 219,00 brezplačno

CONNECT APLIKACIJA

AKCIJSKI SET AKCIJSKI SET

VERIŽNA ŽAGA
120, 130, 120i set
Ob nakupu omenjenih modelov  
verižnih žag prejmete majico  
Husqvarna brezplačno.

NAHRBTNA MOTORNA 
KOSA 553 RBX
Ob nakupu motorne kose 553RBX, 
prejmete nitko v vrednosti 24,99,- € 
brezplačno.

BREZPLAČNO

Vključuje kosilno glavo in nož.

+ Darilo nitka Core Cut 56 m, 3mm



HUSQVARNA POMLAD 2020

*neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV

AUTOMOWER®

AUTOMOWER®  
CONNECT@HOME

Bluetooth® funkcija. Automower® 
Connect@HOME vam omogoča popoln nadzor 

nad kosilnico z vašim pametnim telefonom. 
Enostavno na kosilnico pošljete ukaze za 

pričetek košnje ali za parkiranje.

AUTOMOWER® 105
Izjemno tiha robotska kosilnica za manjše travnate površine. Kompaktnost in majhna teža same 
kosilnice povečata okretnost na majhnih površinah. Primerna za odprte površine do 600 m² z 
manj ovirami. Premaguje širše prehode in manjše naklone do 25 %.

 600 m²   25 %   Brez funkcije povezovanja 799,- €* namesto 899,- €*

AUTOMOWER® 305
Perfektna izbira za manjše, kompleksne vrtove. Ponaša se z najnovejšo tehnologijo, obenem pa 
je kompakten in enostaven za upravljanje. Samodejno prepoznavanje in košnja ozkih prehodov. 
Nakloni do 40%

 600 m²   40 %   Automower® Connect@Home 1.099,- €* namesto 1.199,- €*

NOVO

AUTOMOWER® 435X AWD
Husqvarna Automower® 435X AWD – pionir na trgu robotskih kosilnic. Vsekolesni pogon uspe- 
šno obvladuje razgibane, zahtevne terene in strma pobočja do 3.500 m² in na katerih se zlahka 
umika oviram tudi na strminah z naklonom do 70 %.

 3.500 m²   70 %  Automower® Connect 4.999,- €*

AUTOMOWER® 310
Izjemno tiha robotska kosilnica za travnate površine do 1.000 m² z več ovirami in nakloni do 
40 %. Standardno opremljena z Automower® Connect@Home (Bluetooth). Lahko se opremi tudi z 
Automower® Connect modulom.

 1.000 m²   40 %  Automower® Connect@Home 1.449,- €* namesto 1.549,- €*

AUTOMOWER® 430X
Napreden in popoln model serije X-line svetovnega vodilnega proizvajalca robotskih kosilnic. 
Kosilnica je dovolj pametna, da se spoprime z izzivi velikih in kompleksnih travnih površin - kot 
so mnogi ozki prehodi, ovire, zahtevni tereni in nakloni vse do 45%. Z GPS podprta navigacija in 
številne funkcije vključno z Automower® Connect modulom omogočajo inteligenten način ohran-
janja vaše trave zelene, zdrave in popolno pokošene. 

 3.200 m²   45 %  Automower® Connect 3.199,- €*

Z GPS podprta navigacija  
Integriran GPS sistem si ustvari načrt 
vrta vključno s potekom mejnega 
kabla. Husqvarna Automower® tako 
registrira katere dele vrta je že poko-
sil in si tako prilagodi vzorec košnje.

LED luči  
Energijsko učinkovite LED luči 
za boljšo vidljivost in nadzor na 
strojem tudi v temi.  
Luči pričnejo utripati v primeru, 
da se pojavi kakšna napaka 
v delovanju.

Popolna košnja.
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*neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV

KOSILNICE

VRTNA KOSILNICA 
LC 140 / LC 140S
Manjša a robustna vrtna kosilnica z 
zmogljivim motorjem. Košnja s pobi-
ranjem ali izmetom nazaj. Model  
140S s pogonom na zadnja kolesa. 

Motor Briggs & Stratton 450e 125 cm3; Centralna 
nastavitev višine košnje; Širina košnje 40 cm, 
Košara 50 l

349,- €* / 399,- €*

VRTNA KOSILNICA 
LC 247
Lahka vrtna kosilnica s kompozitnim
ohišjem. Košnja s pobiranjem ali 
izmetom nazaj. Izvedba s pogonom 
za doplačilo.

Motor Briggs & Stratton 450e 125 cm3; Centralna 
nastavitev višine košnje; Širina košnje 47 cm;  
Košara 55 l

459,- €* + Darilo set za mulčenje

VRTNA KOSILNICA 
LC 356VP
Robustna in visoko zmogljiva vrtna 
kosilnica s pogonom na zadnja kole-
sa. Primerna za večje vrtove. 

Motor Honda GCVx 170, 166 cm3; Centralna nastavi-
tev višine košnje;  Širina košnje 56 cm; Košara 75 l

659,- €*

AKU SET BLi 200 + QC330

226,00 €* namesto 338,99,- €*

Aku SET vsebuje: 
• Akumulator 5,2 Ah (188 Wh)
• Polnilec 250 W
• Edinstveno aktivno hlajenje

EKO BONUS 1/3

Pri nakupu modela 520iLX ali  
520iRX vam podarimo aku-torbico 
brezplačno.

520iLX  379,- €* brez akumulatorja in polnilca

520iRX  399,- €* brez akumulatorja in polnilca

520i TRIMER/KOSA

AKCIJSKI SET

AKUMULATORSKA  
DELJIVA KOSA 325iLK
Vsestransko uporaben stroj za košnjo 
trave. Opcije višinskega obrezovanja, 
čiščenja, robljenja zelenic ali čiščenja 
površin s spihovanjem so na voljo za 
doplačilo.

359,- €* brez akumulatorja in polnilca

DARILO: 
J-SET 

Z NOŽEM

AKUMULATORSKA 
KOSILNICA LC 247iX
Akumulatorska vrtna kosilnica za 
srednje velike vrtove z večjo širino 
košnje, za košnjo brez težav in  
minimalno vzdrževanje. 
Pogonski sistem: Potisna; Načini košnje: pobiranje/
BioClip®/Zadnji izmet; Širina košnje: 47 cm

509,- €* brez akumulatorja in polnilca

+ Darilo set za mulčenje

AKUMULATORSKA 
KOSILNICA LC 141i / 141iV
Idealna za lastnike hiš za košnjo 
kompleksnih površin.Ta za uporabo 
intuitivna akumulatorska kosilnica bo 
brez težav zmogla povprečno velik vrt 
samo z enim polnjenjem.
Pogonski sistem: potisna; Načini košnje: pobiranje/
BioClip®/Zadnji izmet; Širina košnje: 41 cm

449,- €* / 499,- €* 
brez akumulatorja in polnilca
579,- €* / 629,-€* 
z akumulatorjem BLi20 in polnil. QC80

+ Darilo set za mulčenje 

AKCIJSKI SETAKCIJSKI SET AKCIJSKI SET

+ Darilo set za mulčenje

DARILO
DARILO

AKCIJSKI SETAKCIJSKI SET
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*neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV

GOZD/KOSE/TRIMERJI

AKCIJSKI SET

MOTORNA ŽAGA 
120 MARK II 14“ / 130 14“

od 199,- €*

Zanesljiva žaga za domačo rabo za občasno rezanje drv in 
sečnjo manjših dreves. X-Torq® motor in črpalka goriva poe-
nostavita zagon in rokovanje.  
120:38.2 cm³, 1,4 kw / 1,9KM, dolžina meča od 33-45 cm, 4,85 kg brez rezalne garniture.
130:38.0 cm³, 1,5 kw / 2,0KM, dolžina meča od 33-45 cm, 4,70 kg brez rezalne garniture.

BREZPLAČNO

AKCIJSKA CENA

MOTORNA ŽAGA 
445 15“

439,- €* namesto 539,- €*

Optimalna izbira za zahtevne uporabnike, ki želijo vse-
stransko uporabno žago. Okretna in lahka za zagon. Smart 
Start in vrhunska ergonomija. Tehnologija X-Torq z manjšo 
porabo goriva. Veriga iz najnovejše serije X-Cut / X-Force.  
45,7 cm³, 2,1 kw / 2,8 KM, dolžina meča od 33-45 cm, 
4,9 kg brez rezalne garniture. Air Injection™, 
X-Torq in Low Vib

MOTORNA ŽAGA 545 MARK II 15“

599,- €* namesto 729,- €*

Visoka zmogljivost in profesionalne karakteristike kot so 
valj z NicaSil prevleko in magnezijevo ohišje motorne gredi. 
Sedaj v napredni različici z višjim navorom. X-Cut. X-Force.
Prostornina: 50,1 cm³, Moč: 2,7 kW / 3,6 KM, 
Dolžina meča: od 15“, Teža 5,3 kg brez rezalne garniture*

AKCIJSKA CENA

MOTORNA ŽAGA 550 XP® MARK II 15“

869,- €*

Nova 550 XP® Mark II je najproduktivnejši stroj v svojem 
razredu. Izdelana od profesionalcev za profesionalce. 
Najnovejša AutoTune generacija z 10x hitrejšim optimiranim 
tekom motorja. 
Prostornina: 50,1 cm³, Moč: 3,0 kW / 4,1 KM
Dolžina meča: od 15“, Teža: 5,3 kg brez rezalne 
garniture*

Brezplačno dodaten meč, dve verigi in
 Xplorer majica z dolgimi rokavi.

AKCIJSKI SET

KOMBINIRANA MOTORNA KOSA 525 LK
Izjemno lahka motorna kosa tudi za komercionalno rabo.
Opremljena s kosilno glavo T35. Deljiva gred in možnost 
uporabe različnih priključkov.  
Prostornina: 25,4 cm³ 
Moč 1 kW / 1,36 KM 
Teža: 4,7 kg

449,- €*

DARILO: 
J-SET 

Z NOŽEM

AKCIJSKI SET

MOTORNA KOSA 535 RXT
Profesionalna motorna kosa za delo v najtežjih pogojih. 
Opremljena s kosilno glavo T35 in z nožem za travo 300-3.  
Prostornina: 34,6 cm³; Moč: 1,6 kW / 2,2 KM; Teža: 6,7 kg

759,- €* namesto 799,- €*

+ Darilo nitka Core Cut 90 m, 2,4mm

AKCIJSKI SET

MOTORNI TRIMER 122C
Robustna motorna kosa na nitko, ki jo odlikuje nizka teža in 
SmartStart® sistem za lahek zagon. 
Samodejno povratno start/stop stikalo za večje udobje.  
Prostornina: 21,7 cm³ 
Moč: 0,6 kW / 0,8 KM 
Teža: 4,4 kg

169,- €* namesto 199,- €*

AKCIJSKA CENA

MOTORNA KOSA 129R
Profesionalni uporabniki vedo, da Husqvarna pomeni zmo-
gljive stroje s katerimi je delo lažje in hitreje opravljeno. Z 
vsestransko motorno koso Husqvarna 129R to zmogljivost 
nudimo tudi občasnim uporabnikom, v izvedbi z 27 ccm 
motorjem. Opremljena z kosilno glavo in nožem. 
Prostornina: 27.6 сm³,
 Moč: 0,85 kW / 1,2 KM
Teža: 5,4 kg

349,- €*

BREZPLAČNO

DARILO

BREZPLAČNO
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AKUMULATORSKI

2 LETNA GARANCIJA**

AKUMULATORSKA ŽAGA 120i
Lahka priročna žaga za občasno rabo. Inercijska in 
električna zavora skupaj  z varnostnim stikalom, ki 
preprečuje nenameren vklop, zagotavljajo varno rabo. 
Tip akumulatorja: 36V Li-Ion, tip motorja: brezkrtačni,  
dolžina meča: 12“, teža: 3,0 kg (brez akumulatorja)

229,- €* brez akumulatorja in polnilca
329,- €* z akumulatorjem BLi20 in polnilcem QC80

AKUMULATORSKI TRIMER 115iL
Lahek in za rabo enostaven teleskopski akumulatorski tri-
mer za domačo rabo. Optimalen za košnjo travnih robov.  

Tip akumulatorja: 36V Li-Ion, tip motorja:  
brezkrtačni, skupna dolžina: 123 – 175 cm,  
teža: 3,5 kg (brez akumulatorja)

199,- €* brez akumulatorja in polnilca
299,- €* z akumulatorjem BLi10 in polnilcem QC80

AKUMULATORSKI
OBREZOVALNIK 115iHD45
Lahke in za rabo enostavne škarje za živo mejo za domačo 
rabo. Varnostno stikalo preprečuje nenameren vklop. Dvo-
stranska dvojna rezila.  
Tip akumulatorja: 36V Li-Ion, tip motorja: brezkrtačni, dolžina rezila: 45 cm, razmak med 
zobmi : 25 mm,hitrost reza: 3.000 rezov/min, teža: 3,2 kg (brez akumulatorja)

199,- €* brez akumulatorja in polnilca
299,- €* z akumulatorjem BLi10 in polnilcem QC80

MOČNO SRCE!
Serija akumulatorskih strojev Husqvarna se odlikuje z močjo, vzdržljivostjo in ergonomsko obliko, ki jo lahko pričaku-
jete samo od Husqvarne. Zagotavlja udobje in zmogljivost za praktično vsako delo - od občasne uporabe, do celo- 
dnevne in vsakodnevne rabe. 

UMIRJENO SRCE BIJE DLJE.
Aktiven sistem hlajenja zagotavlja 
daljšo življenjsko dobo celic.
Cikli polnjenja akumulatorjev za 
domačo rabo: 600
Cikli polnjenja profesionalnih akumu-
latorjev: 1.500

EN AKUMULATOR ZA VSE APLIKACIJE.
Naši akumulatorji so med našimi stroji 

izmenljivi. Husqvarna zagotavlja popolno 
kompatibilnost.

STRANSKA REŽA.
Optimalna zaščita pred umazanijo in 

omogoča rabo stroja v vseh vremenskih 
razmerah

** velja za akumulatorje BLi 10/20/30/100/200/300

AKTIVNO HLAJENJE.
Aktivno hlajenje regulira optimalno 
temperaturo celic akumulatorja med 
polnjenjem in pri delu s stroji, ki imajo 
večjo porabo energije. Na tak način lahko 
z enim polnjenjem delate dlje in tudi sama 
življenjska doba akumulatorja se podaljša.

ZAŠČITENO JEDRO.
Vse občutljive komponente in ce-
lice so vdelane in dobro zašcitene 
pred dežjem in umazanijo.

KOMPLETNA PONUDBA. 
Ne glede na to ali potrebujete kosilnico,

verižno žago, trimer, koso ali škarje za živo 
mejo. Husqvarna ima za vsako aplikacijo 

ustrezen akumulatorski stroj.

AKUMULATORSKI VIŠINSKI  
OBREZOVALNIK 115IPT4
Lahek akumulatorski višinski obrezovalnik z veliko zmoglji-
vostjo rezanja in brez direktnih emisij. Nizek nivo tresljajev.
Tip akumulatorja: 36V Li-Ion, tip motorja: brezkrtačni, skupna dolžina: 235 – 285 cm, 
teža: 3,5 kg (brez akumulatorja)

199,- €* brez akumulatorja in polnilca
299,- €* z akumulatorjem BLi10 in polnilcem QC80
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RIDERJI IN TRAKTORJI

Navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z ddv veljavne za leto 2020. Cene so zgolj priporočila s strani proizva-
jalca, navedena ponudba je le informativna, cene niso niti fiksne niti minimalne. Iz navedb in prikazov tega prospekta ni moč uveljavljati 
nobenih zahtevkov. Pridružujemo si pravico do sprememb oblike, tehnike, opreme in cene. Za tiskarske napake v tem prospektu ne 
prevzemamo odgovornosti.  Navedena akcijska ponudba velja od 01.04. do 30.06.2020 oz. do odprodaje zalog.

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Vse pravice pridržane. Husqvarna in ostale produktne lastnosti so registrirane blagovne 
znamke Husqvarna AB (publ) kot prikazano na www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.si

Kot proizvajalec visokokakovostnih in zmogljivih strojev za gozd in vrt, se Husqvarna čuti dolžno svojim strankam - ob nakupu predati stroj, ki celo presega njihova pričakovanja glede varnosti in 
uporabe. Naši pooblaščeni servisni prodajalci, ki so za to posebej usposobljeni, bodo opravili Pregled pred dobavo (PDI), da vam bodo predali za uporabo pripravljen stroj in vas tudi poučili o varnem 
delu s strojem. Vaša prednost je, da ste lahko prepričani v to, da boste prejeli delujoč stroj za ustrezno delo. Prav tako lahko pričakujete strokovno obrazložitev in prikaz ter delovanje vseh varnostnih 
naprav na stroju. Pomembno za vas: Pravilno opravljen Pregled pred dobavo je temeljni pogoj za priznavanje garancije.

Vaš Husqvarna trgovec

AKCIJSKI SET

2.199,- €*

VRTNI TRAKTOR TS 138L
TS 138L je učinkovit vrtni traktor s stranskim izmetom, 
premišljenim designom in ergonomijo. Poganja ga zmo-
gljiv motor Husqvarna Series s samodejnim čokom. 
Hidrostatičen pogon in ergonomsko oblikovan volanski 
obroč.
Motor Husqvarna 1-valjni, 452 cm3,  8,7 kW pri 2600 obr./min., 
tlačno mazanje motorja, delovna širina 97 cm

VRTNI TRAKTOR TC 138
TC 138 je zasnovan za lastnike hiš, ki potrebujejo kompaktno 
in uporabniku prijazno sedežno kosilnico s košaro. Poganja 
ga zmogljiv motor Husqvarna Endurance Series s samodej-
nim čokom. S pedali krmiljen hidrostatičen menjalnik.
Briggs & Stratton Intek 1-valjni, 8,6 kW pri 2600 obr./min., samodejni čok, delovna 
širina 97 cm, košara 200l

2.999,- €* namesto 3.199,- €*

AKCIJSKA CENA

R216TAWD
Zmogljiv Rider s pogonom na vsa kolesa, ki se lahko opremi 
s 94 ali 103 cm Combi kosilno enoto, ki zagotavlja prvovrst-
ne rezultate košnje z BioClip® ali izmetom nazaj. Posebej 
primeren za uporabnike, ki zahtevajo izjemno učinkovitost, 
okretnost in udobje pri vožnji.
Briggs & Stratton Intek 2-valjni, 
9,5 kW pri 3000 obr./min., 
štirikolesni AWD pogon, samodejni čok

4.699,- €* namesto 5.299,- €* (brez kosilne enote)

AKCIJSKA CENA

3.199,- €*

R112C
Izjemna okretnost pri košnji zahvaljujoč zglobnemu krmil-
jenju. Spredaj nameščena kosilna enota za popoln nadzor 
nad delovnim območjem. Hidrostatičen menjalnik krmil-
jen s pedali. Košnja z BioClip® ali izmetom nazaj. Opcija 
priključkov za vsestransko rabo. Standardno opremljen s 
Combi kosilno enoto širine 85 cm.
Briggs & Stratton PowerBuilt, 
6,4 kW pri 3000 obr./min., 
centrifugalno mazanje motorja

Košara in BioClip® pokrov na voljo kot dodatna oprema. Košara in BioClip® pokrov na voljo kot dodatna oprema.
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