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Om Husqvarna Group
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för utomhusbruk och erbjuder innovativa lösningar för skogs-, park- och 
trädgårdsskötsel. Produkterna inkluderar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och riders. koncernen är även ledande i 
Europa inom bevattningsprodukter för trädgård och en global ledare inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg- och stenindustrin. 
Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah 
och Diamant Boart via fack- och detaljhandeln, till konsument och yrkesverksamma i mer än 100 länder. Nettoomsättningen under 2019 
uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 anställda i 40 länder.

Med alkylatbensin i tanken på motorsågen, röjsågen, trimmern, 
lövblåsen eller häcksaxen får du optimal prestanda och bättre 
arbetsmiljö, samtidigt som du gör en insats för miljön. Nu 
presenterar Husqvarna Re-Power, en helt klimatneutral alkylat-
bensin. Bra för miljön har blivit ännu bättre!

För fyra år sedan lanserade Husqvarna sin första egna alkylatbensin. 
Nu har Husqvarna tagit ytterligare ett steg mot ett mer hållbart alter-
nativ när man lanserar marknadens första delvis förnybara alkylat-
bensin som är utvecklad och anpassad för Husqvarnas bensindrivna 
produkter. 
   Med nyheten Re-Power presenterar Husqvarna för första gången 
en alkylatbensin som är helt klimatneutral. Innehållet i Re-Power 
består av 10 % förnybart innehåll, i detta fall från hållbart odlad och 
RSB-certifierad majs. För övriga 90 % av innehållet klimatkompens-
erar Husqvarna genom ett samarbete med First Climate Market AG.
- Vi är väldigt glada att nu kunna erbjuda alkylatbensin med förnybart 
innehåll. Med denna produkt stimulerar vi även utvecklingen av fossil-
fria bränslen”, säger Johan Wahlström, Produktchef Husqvarna AB.
   Re-Power är färdigblandad med Husqvarna XP tvåtaktsolja. Denna 
helsyntetiska och biologiskt nedbrytbara olja ger optimalt skydd för 
motorn. Förutom XP Re-Power 2 för tvåtaktsmotorer lanseras även 
Re-Power 4 för fyrtaktare som exempelvis gräsklippare, riders, jord-
fräsar och snöslungor. 
   Cirkapriser: XP Re-Power 2, 5 liter, 260 kr och Re-Power 4,5 liter, 
250 kr.

Fakta Alkylatbensin: 

• Ett betydligt mer miljövänligt alternativ jämfört med vanlig  
 bensin. 
• Ger upp till 99 % renare emissioner än vanlig bensin när det  
 kommer till mängden farliga kolväten. Detta har en positiv 
 inverkan på arbetsmiljön, eftersom exponeringen för skad- 
 liga ämnen i inandningsluften minskar. 
• Bättre för miljön genom minskad mängd kolväten och   
 dessutom lägre mängd utsläpp av ämnen som bidrar till  
 försurning, övergödning och bildning av marknära ozon. 
• Effektivare förbränning och renare motorer med positiv 
 effekt på prestanda, livslängd, och minskat behov av 
 service. 
• Längre hållbarhet än normal bensin. 
• Inget behov att tömma ur bensinen ur tanken när mask-
 inerna ställs in för vinterförvaring. 

NYHET!

Nu blir Husqvarnas alkylatbensin ännu mer miljövänlig

Husqvarnas nya alkylatbensin Re-Power innehåller 10 % 
förnybart innehåll.
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