MASZYNY
AKUMULATOROWE

STWÓRZ CICHE
SĄSIEDZTWO
Wypróbuj nasze produkty akumulatorowe o niskim poziomie hałasu

UMÓWMY SIĘ NA CISZĘ
# CicheSąsiedztwo
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MNIEJSZY HAŁAS

BEZ SPALIN

ŁATWOSĆ UŻYCIA

Ciche silniki akumulatorowe
pozwalają rozpocząć pracę wcześniej
lub zakończyć ją później
– bez irytowania sąsiadów.

Silniki Husqvarna zasilane
akumulatorami gwarantują
wydajność porównywalnych
silników spalinowych, jednak
bez emisji szkodliwych spalin
i bez zużycia paliwa.

Maszyny akumulatorowe są doskonale
wyważone, lekkie i proste w obsłudze.
Włącza się je jednym przyciskiem.
Bez rozrusznika z linką czy plączących
się przewodów praca w ogrodzie jest
przyjemniejsza.

W ZGODZIE Z NATURĄ
Zrównoważony rozwój jest dla nas w Husqvarna
bardzo ważny. W końcu większość czasu spędzamy
w otoczeniu przyrody, wybierając do relaksu miejsca
pozbawione hałasu. Dlatego tak ważna dla nas jest
redukcja emisji dwutlenku węgla i hałasu przez ma‑
szyny dbające o tereny zieleni, czyli ograniczenie ich
szkodliwego wpływu na środowisko, ludzi i miejsca
w których pracują. Tworzone przez nas ergonomiczne
maszyny i innowacyjne rozwiązania są wyrazem na‑
szej troski o środowisko naturalne i o komfort pracy
ich użytkowników. Redukcja dwutlenku węgla i hałasu
w przestrzeni publicznej to mniejszy smog i ciche są‑
siedztwo jakże pożądane obecnie przez każdego z nas.
Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych
narzędzi, oferta produktów akumulatorowych firmy
Husqvarna powstała z myślą o dzisiejszych

JEDEN AKUMULATOR

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Wszystkie maszyny ręczne mogą
korzystać z jednego akumulatora.
Używając dwóch akumulatorów
(pracując na jednym, a drugi ładując)
wykonasz pracę bez przestojów.

Wytrzymałe, trwałe silniki, mały
ciężar całkowity i intuicyjna obsługa
zapewniają wydajność, wygodę pracy
przy minimalnych drganiach.

wyzwaniach. Wytrzymałe, trwałe i wydajne produkty
są również proste w obsłudze.
W dzisiejszych czasach istnieje zapotrzebowanie
na wysoką wydajność urządzeń bez uciążliwych kabli
zasilających, hałasu i spalin. Wierzymy, że ludzie mogą
pracować w swoich ogrodach, kiedykolwiek zechcą,
bez zakłócania spokoju swojej rodzinie i sąsiadom.
Pamiętaj, to Ty o tym decydujesz! Wybierz więc zrów‑
noważone ogrodnictwo z zastosowaniem wygodnych
i niezawodnych narzędzi.
Najnowsza technologia sprawia, że maszyny aku‑
mulatorowe są ciche i wydajne, osiągają długi czas
pracy, nie wydzielają szkodliwych spalin. Marka
Husqvarna jest gwarancją najwyższej wydajności
i jakości pracy.

DO UŻYTKU W KAŻDYCH
WARUNKACH POGODOWYCH
Akumulatorowe maszyny Husqvarna
serii 400 i 500 mogą pracować przy
zwiększonej wilgotności powietrza.

EKONOMIA
Zakup naszych maszyn
akumulatorowych zwróci się szybciej,
niż przypuszczasz. Dodatkowo
oszczędzasz pieniądze nie wydając
ich na benzynę.
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TWOJE
POTRZEBY,
NASZE
ROZWIĄZANIA
Komfort pracy bez przewodu i mniejszy hałas, a do tego
brak spalin. Pod względem mocy, wiele maszyn z napędem
akumulatorowym dorównuje obecnie swoim odpowiednikom
z silnikiem spalinowym.

SPORADYCZNA PRACA

Oferta maszyn akumulatorowych Husqvarna obejmuje
wszystkie modele, od niewielkich i prostych w obsłudze
do użytku przydomowego po profesjonalny sprzęt do ciężkiej
pracy, cechujący się niezwykle korzystnym stosunkiem mocy
do ciężaru. Dlatego niezależnie od potrzeb i wymagań
użytkowników, Husqvarna zaproponuje odpowiednią maszynę
akumulatorową.

Do sporadycznego użytku i wykonywania
prostszych prac w ogrodzie
Nasze maszyny akumulatorowe z serii 100 i 200 to spora grupa
maszyn Husqvarna przeznaczonych do prostszych, codziennych czy
sezonowych prac w przydomowym ogrodzie. Maszyny te są ciche,
wygodne w eksploatacji i proste w obsłudze, a przy tym zaskakująco
mocne i niewymagające pod względem konserwacji.

Duża wydajność
Dobry czas działania
System oparty na jednym typie akumulatora
Szybkie uruchamianie
Łatwa obsługa
Silnik niewymagający konserwacji

JEDEN SYSTEM
AKUMULATOROWY

ZESTAW DO
SPORADYCZNEJ PRACY

Maszyny akumulatorowe Husqvarna tworzono z myślą
o elastyczności i o możliwości wyboru różnych akumulatorów.
System oparto na akumulatorach pasujących do każdej z naszych
maszyn, a ponieważ wszystkie maszyny wykorzystują akumulatory
z serii BLi i są konstruowane specjalnie do danego typu pracy,
użytkownik zawsze maksymalnie wykorzystuje ich możliwości.
Akumulatory bardzo szybko się ładują, dzięki czemu osiągną
gotowość do pracy w czasie krótkiej przerwy.

#CicheSąsiedztwo

Przy sporadycznym wykorzystaniu
maszyn w przydomowym ogrodzie
polecamy Husqvarna BLi30/20/10
o długim czasie pracy. Akumulator
ma wygodny, niewielki rozmiar
i może być ładowany standardową
ładowarką QC80.

www.husqvarna.pl
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ŚREDNIO INTENSYWNA PRACA

INTENSYWA PRACA

Do częstego użycia na większych
obszarach.

Moc i wydajność do intensywnej, profesjonalnej
pracy w pełnym wymiarze godzin.

Do trudniejszych prac: koszenia większego ogrodu czy
podkrzesywania grubszych gałęzi, zalecamy produkty
Husqvarna z serii 300. Zastosowane w nich rozwiązania
i funkcje techniczne ułatwiają wykonywanie każdej pracy.

Najbardziej zaawansowane produkty akumulatorowe w ofercie
Husqvarna powstały z myślą o długotrwałej, wymagającej pracy.
Są one trwałe i solidne, przystosowane do intensywnego,
profesjonalnego użytku, a ich moc odpowiada mocy maszyn
spalinowych, a nawet ją przewyższa.
Profesjonalna wytrzymałość
Wodoszczelność (IPX4)

Usprawnienia techniczne

Usprawnienia techniczne

Zaawansowana wydajność

Profesjonalna wydajność

Długi czas działania

Bardzo długi czas działania

System oparty na jednym typie akumulatora

System oparty na jednym typie akumulatora

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie

Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

Silnik niewymagający konserwacji

Silnik niewymagający konserwacji

ZESTAW DO ŚREDNIO
INTENSYWNEJ PRACY
Kiedy chodzi o moc maszyn do użytku
mniej średnio intensywnego, polecamy
akumulatory Husqvarna BLi200/100
zintegrowane z maszyną lub noszone na
pasie FLEXI, z adapterem. Do szybkiego
ładowania polecamy ładowarkę
Husqvarna QC330.

ZESTAW DO
INTENSYWNEJ
PRACY
W przypadku długotrwałego,
intensywnego użytkowania,
akumulator plecakowy lub
akumulatory dołączone do pasa
FLEXI zapewniają wiele godzin
wydajnej pracy. Szczególnie
przydatne mogą się okazać
akumulatory Husqvarna BLi300
i ładowarka QC500.

#CicheSąsiedztwo
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SPORADYCZNA PRACA
Nasze maszyny akumulatorowe z serii 100 i 200 to spora grupa maszyn Husqvarna
przeznaczonych do prostszych codziennych czy sezonowych prac w przydomowym
ogrodzie. Maszyny te są ciche i proste w obsłudze, a przy tym zaskakująco mocne
i niewymagające pod względem konserwacji. Akumulatory Bli 20 i Bli 10, w komplecie
z ładowarką QC80, zapewnią czas pracy wystarczający do wykonania danego zadania.
Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronach 11-13.

HUSQVARNA 120i
Lekka i wygodna pilarka, o łatwym
rozruchu z intuicyjnym panelem. Idealna do
ścianania i okrzesywania mniejszych drzew,
podkrzesywania i obcinania gałęzi.
Prowadnica o długości 30 cm
Ciężar bez akumulatora 2,9 kg
Prędkość łańcucha 11,5 m/s
Technologia savE™ wydłużająca
do maksimum czas pracy

HUSQVARNA 115iPT4
Lekka i wydajna pilarka na wysięgniku.
Teleskopowy wysięgnik zapewnia zasięg do
4 m. Możliwość rozłożenia wysięgnika na
dwie części ułatwia transport maszyny.
Długość prowadnicy 25 cm
Masa 4,1 kg bez akumulatora
Prędkość piły łańcuchowej 10 m/s
Długość 285 cm
W komplecie pojedyncza szelka

967 09 82‑01, bez akumulatora i ładowarki

967 86 80-01, bez akumulatora i ładowarki

967 09 82-02, w komplecie QC80 i BLi10

967 86 80-02, w komplecie QC80 i BLi10

HUSQVARNA 115iL
Łatwa regulacja, uruchamianie i prosta
obsługa. Do wykaszania krawędzi trawnika
lub niewielkich obszarow trawy trudnej do
wykoszenia kosiarką.
Ciężar bez kumulatora 3.4 kg
Szerokość cięcia 33 cm
Teleskopowy wysięgnik
i regulowany uchwyt
Technologia savE™ wydłużająca
do maksimum czas pracy
967 09 88-01, bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 115iHD45
Łatwe w użyciu nożyce. Świetny wybor, jeżeli
chcemy podcinać krzewy oraz mniejsze
i większe żywopłoty. Lekkie, ciche i proste
w obsłudze.
Ciężar bez akumulatora 3,2 kg
3000 cięć na min.
Zespół tnący 45 cm
Technologia savE™ wydłużająca
do maksimum czas pracy
967 09 83-01, bez akumulatora i ładowarki
967 09 83-02, w komplecie QC80 i BLi10

967 09 88-02, z QC80 i BLi10

NOWOŚĆ

HUSQVARNA 120iB
Lekka, prosta w obsłudze i cicha dmuchawa
idealna do niewielkich i średniej wielkości
ogrodów. Wygodne uruchamianie, szybkie
przyspieszenie, mały ciężar i trzy tryby,
dające więcej możliwości użycia.
Prędkość wydmuchiwanego
powietrza 46m/s
Ciężar bez akumulatora 2 kg
967 97 61-01, Bez akumulatora i ładowarki
967 97 61-02, w komplecie QC80 i BLi10

HUSQVARNA LC 247iX
Wydajne koszenie trawy, minimalne wymogi
konserwacyjne. Dwa gniazda na kompaktowe
akumulatory BLi zapewniają dłuższy
czas pracy.
Zbieranie / BioClip® / wyrzut tylny
Szerokość robocza 47 cm
Wysokość robocza 20–75 mm
Bez napędu
Czas pracy 30-80 minut, uzależniony
od stanu trawnika oraz rodzaju
i liczby akumulatorów
Bez akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA LB 146i
Wygodna, zwrotna i o łatwym rozruchu,
zasilana dwoma akumulatorami do użytku
w małych i średniej wielkości ogrodach
przydomowych. Kontrolki informują
użytkownika o najważniejszych parametrach,
nóż ma konstrukcję optymalną do
rozdrabniania.
BioClip® (rozdrabnianie)
Szerokość robocza 46 cm
Wysokość robocza 35-70 mm
Bez napędu
Bez akumulatora i ładowarki

Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny
Szerokość robocza 41 cm
Wysokość robocza 25-75 mm
Napęd własny
Regulacja prędkości
Bez akumualtora i ładowarki
967 09 92‑01

967 86 21‑01

967 86 22‑01

HUSQVARNA LC 141i
Wygodna kosiarka z napędem akumulatorowym
do użytku przydomowego. Łatwy, intuicyjny panel.
Niewielkie urządzenie tnące ułatwia manewrowanie.
Łatwa w manewrowaniu dzięki lekkiej i kompaktowej
konstrukcji. Ergonomiczny uchwyt ułatwia
sterowanie nawet wokół niewielkich obszarów.
Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny
Szerokość robocza 41 cm
Wysokośc robocza 25–75 mm
Bez napędu

HUSQVARNA LC 141iV
Kosiarka do użytku przydomowego. Napęd
akumulatorowy bez płynnego paliwa czy
kabla elektrycznego. Niewielkie urządzenie
tnące ułatwia manewrowanie.

Bez akumulatora i ładowarki
Centralana regulacja wysokości
koszenia

HUSQVARNA S138i
Niezawodny i lekki wertykulator typu 2-w-1,
zasilany dwoma akumulatorami, z nożami
wymienianymi bez użycia narzędzi. Łatwa
regulacja wysokości noży oraz silnik o dużej
mocy pozwalają skutecznie usuwać filc
i mech z trawnikow.
Czas pracy do 60 minut, uzależniony
od stanu trawnika oraz rodzaju i liczby
akumulatorow
Szerokość robocza 37,5 cm
Głębokość robocza -8 mm -+5 mm

967 62 84‑01

#CicheSąsiedztwo

Bez napędu
Bez akumulatora i ładowarki
Kolektor z zabezpieczeniem
przed pyleniem
967 92 22‑01

www.husqvarna.pl
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ŚREDNIO INTENSYWNA PRACA
Dla osób korzystających z maszyn do średnio intensywnej pielęgnacji trawników
i ogrodów. Do pracy od czasu do czasu, jednak bez rezygnowania z wysokiej
mocy i wydajności. W przypadku maszyn ręcznych polecamy noszenie dodatkowych
akumulatorów w pasie FLEXI. Aplikacja Husqvarna Connect daje użytkownikom
wgląd w funkcjonowanie wszystkich maszyn.
Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronach 11-13.

NOWOŚĆ

HUSQVARNA 330i
Przeznaczona dla stolarzy, ogrodników i innych wymagających
użytkowników. Beznarzędziowa, lekka i bardzo łatwa w użyciu
z każdym akumulatorem BLi.
Długość prowadnicy 25–35 cm
Ciężar bez akumulatora 2.7 kg
Prędkość łańcucha 15 m/s.
Technologia savE™ wydłużająca maksymalny czas pracy
Bez akumulatora i ładowarki
967 89 37‑12

HUSQVARNA 315iC
Idealnie wyważona podkaszarka dla wymagających
użytkowników. Wysoka wydajność, cicha praca. Uchwyt
pętelkowy i zakrzywiony wał.
Ciężar bez akumulatora 2.85 kg
Szerokość cięcia 33 cm
Regulowany uchwyt i
Technologia savE™ wydłużająca maksymalnie czas pracy
Bez akumulatora i ładowarki
W zestawie głowica żyłkowa T25B
967 91 59‑11

HUSQVARNA 320iB Mark II
Lekka dmuchawa z blokadą obrotów, systemem
natychmiastowego uruchamiania i trybem większej mocy.
Łatwe uruchamianie, a funkcja tempomatu oznacza pełną
koncentrację na dmuchaniu liści i odpadków.
Ciężar bez akumulatora 2,4 kg
Blokada obrotów i tryb zwiększenia mocy (Boost)
Bez akumulatora i ładowarki
Możliwość stosowania akumulatora plecakowego
Zwiększenie siły wydmuchu 13 N
Zwiększenie prędkości powietrza 54 m/s
967 91 54‑02

HUSQVARNA LC 353iVX
Kosiarka z napędem akumulatorowym
i elektroniczną regulacją prędkości oraz
kontrolkami informującymi użytkownika
o najważniejszych parametrach,
przeznaczona do wygodnego i wydajnego
koszenia trawy, wymagająca minimum
konserwacji. Dwa gniazda akumulatorów
BLi zapewniają dłuższy czas pracy.
Zbieranie / BioClip®/wyrzut tylny
Szerokość robocza 53 cm
Wysokość robocza 20–75 mm
Napęd własny

Regulowana prędkość jazdy
Bez akumulatora i ładowarki
967 86 20‑01

HUSQVARNA LC 347iVX
Kosiarka z napędem akumulatorowym
i elektroniczną regulacją prędkości oraz
kontrolkami informującymi użytkownika
o najważniejszych parametrach.
Przeznaczona do wygodnego i wydajnego
koszenia trawy, wymagająca minimum
konserwacji. Dwa gniazda akumulatorów
BLi zapewniają dłuższy czas pracy.
Zbieranie / BioClip®/wyrzut tylny.
Szerokość robocza 53 cm
Wysokość robocza 20–75 mm
Napęd własny

Regulowana prędkość jazdy
Bez akumulatora i ładowarki
967 86 23‑01

ZALETY MASZYN AKUMULATOROWYCH
Pracują cicho, przez co są przyjazne użytkownikom i otoczeniu.
Silnik bezszczotkowy E-TORQ zapewnia dużą moc i wydajność.
Silniki elektryczne już od niskich obrotów wytwarzają wysoki, stały moment obrotowy,
odpowiedni do najbardziej wymagających zadań. Są szczelnie zamknięte i bezobsługowe.
Start przy użyciu przycisku ”0/1”, bez potrzeby pociągnięcia linki rozrusznika i tankowania.
Maszyny i silniki akumulatorowe Husqvarna wytwarzane są wspólnie z akumulatorami.
Umożliwia to ich wzajemne dostosowanie, dzięki czemu maszyny są lżejsze i mniejsze.
Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalną wygodę
użytkownikowi, a intuicyjne sterowanie ułatwia obsługę maszyny.
Mogą pracować w niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
np. podczas deszczu lub w wysokiej temperaturze (dotyczy tylko serii 400 oraz 500).

#CicheSąsiedztwo
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INTENSYWNA PRACA
Profesjonalni użytkownicy korzystający z maszyn intensywnie, w pełnym zakresie godzin
do trudnych, wymagających zadań powinni sięgnąć po maszyny z serii 500. Uzyskają
w nich profesjonalną moc dobrego silnika spalinowego bez spalin i przy minimalnych
drganiach, niezależnie od pogody. Do dłuższej pracy bez częstych przestojów zalecamy
akumulator plecakowy lub zasilanie za pomocą jednego lub dwóch akumulatorów
Husqvarna BLi300, które można ładować do 1500 cykli, oraz ładowarkę QC500.
Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronach 11-13.

HUSQVARNA 535i XP®
Lekka i wydajna pilarka z tylnym uchwytem,
znakomita dla wykonawców robót, cieśli
i innych fachowców. Łatwa obsługa, cicha
praca, bez spalin. Niski poziom drgań.
Wodoszczelna (IPX4).
Długość prowadnicy 25-35 cm
Ciężar bez akumulatora 2,6 kg
Technologia savE™ wydłużająca
maksymalnie czas pracy
Bez akumulatora i ładowarki
14", 967 89 38‑14

HUSQVARNA 520iRX
Wydajna i bardzo ergonomiczna wykaszarka
z głowicą żyłkową obracającą się w obie
strony. W komplecie nóż do cięcia wysokiej,
gęstej trawy. Wodoszczelna (IPX4).
Ciężar bez akumulatora 3,8 kg
Średnica koszonego obszaru 40 cm
Technologia savE™ wydłużajaca
do maksimum czas pracy
Wysoki wspornik uchwytu
Głowica żyłkowa T25B
Nóż do trawy o trzech
ostrzach w komplecie
Szelki Balance 35 B w komplecie
Bez ładowarki i akumulatora

HUSQVARNA T535i XP®
Lekka i bardzo wydajna pilarka z górnym
uchwytem do specjalistycznej pielęgnacji
drzew. Idealna dla arborystów. Bardzo prosta
w obsłudze, o dużej prędkości łańcucha,
z niskim poziomem drgań i brakiem spalin.
Wodoszczelna (IPX4).
Długość prowadnicy 25-35 cm
Ciężar bez akumulatora 2,4 kg
Technologia savE™ wydłużająca
do maksimum czas pracy
Beza akumulatora i ładowarki

HUSQVARNA 530iPT5
Wytrzymała podkrzesywarka teleskopowa
o zasięgu 5m. Lekka, ergonomiczna i wydajna
z niskim poziomem wibracji.
Długość prowadnicy 25–30 cm
Ciężar bez akumulatora 5,0 kg
Długość 400 cm
Bez akumulatora i ładowarki
967 88 48‑10

HUSQVARNA 530iP4
Wytrzymała podkrzesywarka do wydajnej
pielęgnacji drzew o zasięgu 4m. Lekka
i dobrze wyważona, o dużej prędkości
łańcucha. Wodoszczelna (IPX4).
Długość prowadnicy 25–30 cm
Ciężar bez akumulatora 3,4 kg
Długość 250 cm
Technologia savE™ wydłużajaca
maksymalnie czas pracy
967 88 47‑10

12 ", 967 89 39‑12

HUSQVARNA 520iLX
Wydajna podkaszarka z uchwytem pętlowym
i z głowicą żyłkową obracającą się w obie
strony. Nóż metalowy dostępny osobno.
Wodoszczelna (IPX4).
Ciężar bez akumulatora 3,0 kg
Średnica koszonego obszaru 40 cm
Ustawiana pozycja uchwytu,
Technologia savE™ wydłużająca
do maksimum czas pracy
Bez akumulatora i ładowarki
967 91 61‑11

HUSQVARNA 520iHD60
Bardzo ciche, ale niezwykle skuteczne
akumulatorowe nożyce do żywopłotu,
o znakomitej ergonomii. Niski poziom drgań
przekłada się na doskonałe warunki pracy.
Wodoszczelne (IPX4).
Ciężar bez akumulatora 3,8 kg
4000 cięć na min,
Listwa tnąca 60 cm
Obrotowy tylny uchwyt
Technologia savE™ wydłużająca
do maksimum czas pracy
Regulowany tylny uchwyt
Bez akumulatora i ładowarki
967 91 56‑02

HUSQVARNA 520iHT4
Akumulatorowe nożyce na teleskopowym
wysięgniku o wyjątkowej konstrukcji i zasięgu
do 4,5 m. Regulowana listwa tnąca umożliwia
wygodną pracę. Brak spalin i cicha praca
umożliwiają użycie w miejscach, w których
hałas jest niewskazany.
Ciężar bez akumulatora 5,3 kg
4000 cięć na min
Listwa tnąca 55 cm
Regulacja kąta pracy
Regulacja kąta cięcia
Technologia savE™ wydłużająca
maksymalnie czas pracy
Bez akumulatora i ładowarki
967 97 12‑01

967 91 62‑02

NOWOŚĆ

HUSQVARNA 520iHE3
Bardzo wydajne nożyce do żywopłotu
na wysięgniku o zasięgu do 3,5 m.
Wygodna regulacja ustawienia głowicy
tnącej oraz tryb ekonomiczny savE™. Brak
spalin, cicha praca i niski poziom i drgań
przekładają się na doskonałe warunki pracy.
Wodoszczelna (IPX4).
Ciężar bez akumualtora 4,15 kg
4000 cięć na min,
Listwa tnąca 55 cm
Bez akumulatora i ładowarki
967 91 58‑11

HUSQVARNA 550iBTX
Ergonomiczna akumulatorowa dmuchawa
plecakowa o imponującej mocy i sile
nadmuchu (21N). Bardzo niski poziom drgań
i hałasu umożliwia pracę w miejscach
publicznych, a wodoszczelność zwiększa
zarówno przydatność maszyny, jak
i wydajność pracy.
Ciężar bez akumulatora 6,3 kg
Zwiększenie prędkości powietrza 66 m/s
Blokada obrotów
Tryb większej mocy
Bez akumulatora i ładowarki
967 68 11‑02

HUSQVARNA 525iB
Lekka, cicha dzięki specjalnej konstrukcji
wentylatora i dobrze wyważona dmuchawa
akumulatorowa zapewnia komfort długotrwałej
pracy. Wodoszczelna (IPX4).
Możliwość stosowania akumulatora
plecakowego
Ciężar bez akumulatora 2.9 kg
Blokada obrotów
Tryb większej mocy
Pojedyncza szelka w komplecie
Bez akumulatora i ładowarki
967 91 55‑02

HUSQVARNA LC 551iV
Solidna i niezawodna z szerokim układem
tnącym, aluminiowymi obręczami i napędem
na tylne koła. Zmienna prędkość zapewnia
większą kontrolę podczas koszenia złożonych
trawników. Niezawodna i cicha o niskich
kosztach eksploatacji i łatwej konserwacji.
Wodoszczelna (IPX4).
Szerokość 51 cm
Zbieranie/BioClip®/Wyrzut tylny
Napęd własny, bezstopniowy
Opcja baterii plecakowej
Automatyczne zwiększanie prędkości ostrza
Podwójne gniazda na akumulatory BLi
Zderzak boczny dla dodatkowej ochrony
967 91 55‑02
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JEDNA MASZYNA,
WIELE ZADAŃ
Wybierz maszynę najbardziej odpowiednią do swoich
potrzeb i dobierz do niej osprzęt, który pozwoli Ci
wykonywać różne prace w ogrodzie przez cały
rok. Każda z przystawek ma szybkozłącze, trwałą
konstrukcję i wystarczającą moc, aby kosić gęstą trawę,
wycinać krzewy czy zgarniać sterty liści czy śmieci.

HUSQVARNA PA1100
PRZYSTAWKA PILARKA NA
WYSIĘGNIKU

HUSQVARNA 325iLK
Znakomicie wyważona, wydajna podkaszarka wielofunkcyjna
o dużej mocy, dla wymagających użytkowników do wykonywania
najtrudniejszych zadań (przycinania żywopłotu, krawędzi,
oczyszczania, itd.), szybciej i efektywniej. Współpracuje z wieloma
profesjonalnymi przystawkami Husqvarna. Intuicyjny panel.

Ciężar bez akumulatora 3,8 kg
Średnica koszonego obszaru: 42 cm
Technologia SaveE™ wydłużająca
maksymalnie czas pracy
Bez akumulatora i ładowarki

967 85 01‑01

HUSQVARNA EA850 PRZYSTAWKA
KRAWĘDZIARKA

HUSQVARNA HA850
PRZYSTAWKA DŁUGIE NOŻYCE

HUSQVARNA BA101
PRZYSTAWKA DO DMUCHAWY

HUSQVARNA BCA 850
PRZYSTAWKA WYKASZARKA

537 19 69‑01

537 19 66‑05

967 28 64‑01

967 18 59‑01

HUSQVARNA SR600-2
PRZYSTAWKA ZAMIATARKA

HUSQVARNA CA230
PRZYSTAWKA GLEBOGRYZARKA

HUSQVARNA CA230
PRZYSTAWKA WERTYKULATOR

HUSQVARNA RA850 PRZYSTAWKA
TARCZOWA DO CHWASTÓW

967 29 44‑01

967 29 42‑01

967 29 42‑01

967 90 85‑01

537 18 33‑23

HUSQVARNA BR600
PRZYSTAWKA SZCZOTKA
SZCZECINOWA
967 29 67‑01

UZUPEŁNIJ SWOJE NARZĘDZIA, ABY UZYSKAĆ
MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ
1. SKRZYNKA NA AKUMULATOR HUSQVARNA
Skrzynka do bezpiecznego transportu
i przechowywania akumulatorów, ładowarek
i innych akcesoriów Husqvarna.
585 42 87-01, mała 400×300×160 mm,
piankowa pokrywa

1

597 16 85-01, średnia 400×300×210 mm,
piankowa pokrywa z plastikową wstawką,
do 6 akumulatorów BLi 100 /200 lub 4 BLi
100/200/300 i 1 ładowarki QC330/500

2

585 42 88-01, duża 500×300×210mm,
piankowa pokrywa

4

5
3

7
6

2. TORBA NA AKUMULATOR HUSQVARNA
Zapewnia akumulatorom ciepło zimą,
a chłód latem. Skutecznie amortyzuje
drgania i chroni przed zanieczyszczeniami,
brudem i wilgocią. Do BLi10/BLi20/
BLi200/BLi100.
585 37 18‑01
3. SZELKI DO AKUMULATORA
PLECAKOWEGO HUSQVARNA
W przypadku korzystania z tych samych
akumulatorów plecakowych przez kilka
osób, dostosowane indywidualnie szelki
umożliwiają szybkie odłączanie i wymianę
akumulatora przy zachowaniu optymalnie
dobranych ustawień szelek.

4. PODKŁADKA NA BIODRO
Uzupełnia szelki do akumulatora
plecakowego podczas pracy wykaszarką lub
dmuchawą akumulatorową. Wygodniejsza,
bardziej luźna pozycja podczas pracy.
587 83 40‑01
5. ZESPÓŁ UCHWYTU DO DMUCHAWY
Umożliwia wykorzystanie obu rąk do
manewrowania dmuchawą, dzięki czemu
uzyskuje się wygodniejszą, bardziej luźną
pozycję roboczą. Do stosowania
z podkładką na biodro lub bez niej.
501 71 51‑01, 530iBX
544 40 00‑04, 550iBTX
6. PŁASKA DYSZA DO DMUCHAWY
Zwiększony zasięg. Stosowana do
odrywania od podłoża mokrych liści
czy odpadów. Do wszystkich dmuchaw
akumulatorowych.
579 79 75‑01
7. DYSZA TŁUMIĄCA HAŁAS
Dysza z wbudowanym tłumikiem sprawia,
że maszyna jest jeszcze mniej uciążliwa dla
użytkowników i otoczenia. Do wszystkich
dmuchaw akumulatorowych.
589 81 17‑01

581 03 58‑01

#CicheSąsiedztwo

www.husqvarna.pl
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LITOWO-JONOWE
AKUMULATORY
PLECAKOWE
Akumulatory plecakowe
Husqvarna przeznaczone są
do profesjonalnej pracy,
a ich konstrukcja umożliwia
intensywne użytkowanie.
Duża wydajność i wygodne
szelki umożliwiają skuteczną
całodzienną pracę.

HUSQVARNA BLi950X
Niezwykle skuteczny akumulator plecakowy,
zachowujący moc na długo, dzięki czemu
praca nie wymaga częstych przerw i jest
bardziej wydajna. Komfort użytkowania dzięki
szerokim, wyściełanym szelkom i pasowi
biodrowemu.

HUSQVARNA BLi550X
Bardzo wydajny akumulator plecakowy
o dużej pojemności, umożliwiający bardziej
efektywną pracę bez częstych przerw. Wiele
możliwości regulacji, szrokie wyściełane
szelki i pas biodrowy.

31,1 Ah, 1120 Wh, 8,5 kg.

967 09 31‑01

15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg.

967 09 32‑01

NOWOŚĆ

AKUMULATORY
LITOWO-JONOWE
W tej grupie akumulatorów
znalazły się kompaktowe
akumulatory Husqvarna
znakomicie dostosowane do
potrzeb użytkowników, zarówno
tych wymagających dużej
wydajności do całodziennej
pracy, jak i lekkości przy mniej
wymagających zadaniach.

HUSQVARNA BLi300
Kompaktowy akumulator do użytku
profesjonalnego bądź od czasu do czasu.
Zapewnia długi czas działania i korzystny
stosunek wydajności do ciężaru. Wskaźnik
naładowania z 4 diodami, praca niezależnie
od pogody, znakomite chłodzenie.
Do 1500 cykli ładowania. 9,4 Ah,
338 Wh, 1,9 kg.

HUSQVARNA BLi200/100
Kompaktowe akumulatory do profesjonalnego
użytku od czasu do czasu. Długie działanie
pomimo niewielkich rozmiarów. Wskaźnik
naładowania z 4 diodami, praca niezależnie
od pogody, znakomite chłodzenie.

HUSQVARNA BLi30
Zintegrowany akumulator do użytku od
czasu do czasu. Zapewnia długi czas
działania i dodatkową moc w wymagających
zastosowaniach. Wskaźnik naładowania
z 4 diodami, znakomite chłodzenie.

Do 1500 cykli ładowania.
5.2 /2.6 Ah, 187/94 Wh, 1,3 /0,8 kg.

Do 600 cykli ładowania. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.
967 93 77‑01

BLi200, 967 09 19‑01

967 07 19‑01

BLi100, 967 09 18‑01
HUSQVARNA BLi20/10
Akumulatory o dużej mocy do okazjonalnego
użycia. Długie działanie pomimo niewielkich
rozmiarów. Skuteczne chłodzenie, wskaźnik
z 3 diodami.
Do 600 cykli ładowania. 4 /2 Ah,
155 / 78 Wh, 1,2 /0,8 kg.
BLi20, 967 09 17‑01, BLi10, 967 09 16‑01

NOWOŚĆ

ŁADOWARKI
Dostępnych jest wiele
modeli ładowarek do
akumulatorów Husqvarna,
od ładowarek standardowych
do okazjonalnego użycia po
zaawansowane profesjonalne
ładowarki o niezwykle krótkim
czasie ładowania.

HUSQVARNA QC500
Do użytku profesjonalnego bądź od czasu
do czasu. Czas ładowania BLi300, BLi550X
oraz BLi950X o 50 % krótszy niż ładowarką
QC330. Aktywne chłodzenie akumulatorów,
dwudiodowy wskaźnik ładowania, duża moc
wyjściowa.
500 W, 100–240 V AC, 1,5 kg.

HUSQVARNA QC330
Szybka ładowarka, do użytku profesjonalnego
bądź od czasu do czasu. Zapewnia aktywne
chłodzenie akumulatorów, dwudiodowy
wskaźnik ładowania.

HUSQVARNA QC250
Szybka ładowarka do użytku od czasu do
czasu, idealna do BLi30. Aktywne chłodzenie
akumulatora, praktyczna konstrukcja.

330 W, 100–240 V AC, 1,3 kg.

967 97 01‑01

250 W, 100–240 V AC, 0,7 kg.

967 09 14‑01

967 09 15‑01

HUSQVARNA QC80F
Ładowarka do użycia w terenie, podłączana
do wyjścia 12 V w samochodzie w trakcie
transportu. Do użytku profesjonalnego bądź
od czasu do czasu.

HUSQVARNA QC80
Standardowa ładowarka ze wskaźnikiem
diodowym. Do okazjonalnego stosowania.
80 W, 100–240 V AC, 0,6 kg.
587 24 79‑01

80 W, 0,6 kg.
967 62 83‑01

#CicheSąsiedztwo

HUSQVARNA VI600F
PRZETWORNICA NAPIĘCIA
Umożliwia szybkie ładowanie akumulatora
w terenie dzięki przekształcaniu prądu stałego
12 V z dowolnego akumulatora kwasowoołowiowego na prąd zmienny 220 V na potrzeby
ładowarek QC500, QC330 i QC80. Do użytku
profesjonalnego bądź od czasu do czasu.
967 62 85‑01

www.husqvarna.pl
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ILE CZASU
BĘDZIE DZIAŁAŁ
AKUMULATOR?
Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora uzależniony jest od trzech
czynników: pojemności akumulatora, maszyny, z którą pracuje akumulator
oraz natężenia pracy (lekka, ciężka). W tabeli podano szacunkowy czas pracy
maszyny akumulatorowej Husqvarna w różnych sytuacjach roboczych.
Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora uzależniony jest
od jego pojemności oraz używanej ładowarki. W wielu przypadkach czas
ładowania będzie krótszy od czasu działania. Oznacza to, że mając do
dyspozycji dwa akumulatory, możesz pracować nieprzerwanie, używając
jednego akumulatora, podczas gdy drugi się ładuje.

CZAS ŁADOWANIA DLA RÓŻNYCH
AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK
CYKLE
ŁADOWANIA

QC500

QC330

QC250

QC80 / QC80F

POZIOM NAŁADOWANIA

POZIOM NAŁADOWANIA

POZIOM NAŁADOWANIA

POZIOM NAŁADOWANIA

BLi950X

1,500

1 h 40 min

2 h 55 min

3h

4 h 5 min

—

—

—

—

BLi550X

1,500

1h

1 h 25 min

1 h 40 min

2 h 5 min

—

—

—

—

BLi300

1,500

35 min

1h

55 min

1 h 20 min

1 h 5 min

1 h 30 min

4h

4 h 20 min

BLi200

1,500

30 min

50 min

30 min

50 min

35 min

55 min

2 h 25 min

2 h 40 min

BLi100

1,500

30 min

50 min

30 min

50 min

30 min

50 min

1 h 5 min

1 h 25 min

BLi30

600

30 min

50 min

45 min

1 h 5 min

50 min

1 h 10 min

3 h 15 min

3 h 35 min

BL20

600

25 min

40 min

25 min

40 min

25 min

40 min

1 h 50 min

2 h 10 min

BLi10

600

25 min

40 min

25 min

40 min

25 min

40 min

50 min

1 h 10 min
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CZAS PRACY NA
JEDNYM ŁADOWANIU
ZASTOSOWANIE

NAZWA
PRODUKTU

AKUMULATOR

BLi950X

BLi550X

7 h 30 min

3 h 45 min

N/A
8 h 15 min
3h

N/A
4 h 15 min
1 h 30 min

13 h

6 h 30 min

18 h 45 min

9 h 15 min

BLi300

BLi200

BLi100

2 h 15 min

1 h 15 min

40 min

—

45 min

—

4h

2 h 15 min

1h

5 h 30 min

3h

1 h 30 min

1h

35 min

15 min

BLi30

BLi20

BLi10

1h

30 min

1 h 50 min
1 h 50 min

35 min

—

3 h 10 min

1 h 45 min

50 min

2 h 30 min

1 h 10 min

25 min

10 min

PILARKI
Obcinanie gałęzi

Podkrzesywanie

535i XP®
T535i XP®
340i
330i
120i
535i XP®
T535i XP®

Prace ciesielskie

Przerzynanie kłód

535i XP®
T535i XP®
340i
330i
535i XP®
T535i XP®
330i

N/A
20 h 30 min

N/A
10 h 15 min

3 h 15 min

1 h 45 min

4h

2h

1 h 50 min

4 h 30 min
4 h 30 min
4 h 30 min
50 min
50 min

PRZECINARKI
Przecinanie, płyty betonowe,
40 mm

K 535i

Przecinanie, dachówka

K 535i
—

40 pcs

20 pcs

165 pcs

85 pcs

—

Przecinanie, granit, 70 mm

K 535i

10 pcs

6 pcs

Przecinanie, płytki podłogowe,
7 mm

K 535i

240 pcs

140 pcs

—

—

—

—

PILARKI NA WYSIĘGNIKU
Obcinanie gałęzi

530iPT5
530iP4
115iPT4

11 h 30 min

5 h 45 min

3 h 30 min

2h

50 min

2 h 50 min

1 h 30 min

40 min

530iPX

8 h 15 min

4 h 15 min

2 h 30 min

1 h 20 min

40 min

2h

1h

30 min

535iFR

3 h 20 min

1 h 35 min

1h

30 min

—

45 min

20 min

—

2 h 25 min

1 h 5 min

45 min

25 min

—

35 min

15 min

—

1 h 50 min

50 min

30 min

15 min

—

20 min

10 min

—

4 h 15 min

2h

1 h 15 min

40 min

20 min

60 min

30 min

15 min

2 h 50 min
3 h 45 min

1 h 20 min
1 h 45 min

50 min
1h

30 min
35 min

15 min
20 min

40 min
50 min

20 min
30 min

10 min
15 min

8 h 15 min

4 h 15 min

2 h 15 min

1 h 20 min

40 min

1 h 50 min

1h

30 min

5 h 40 min
6h
5 h 30 min

2 h 50 min
3h
3h

1 h 40 min
1 h 45 min
—

50 min
1h
1 h 15 min

30 min
30 min
40 min

1 h 15 min
1 h 25 min
—

45 min
50 min
1h

20 min
25 min
30 min

6h

3h

1 h 45 min

1h

30 min

1 h 20 min

50 min

25 min

WYCINARKI PROFESJONALNE
Wycinanie

WYKASZARKI

Wycinanie

Wykaszanie gęstej trawy

Wykaszanie gęstej trawy

535iRXT
535iRX
535iFR
535iRXT
535iRX
535iFR

PODKASZARKI
Wykaszanie gęstej trawy

Przycinanie rzadkiej trawy

520iRX
520iLX
325iLK
315iC
520iRX
520iLX
325iLK
315iC
115iL

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
Trudne cięcie

520iHT4
520iHE3
520iHD70
520iHD60

12

WORKING TIME
ON ONE CHARGE
ZASTOSOWANIE

Lekkie podcinanie

NAZWA
PRODUKTU

520iHT4
520iHE3
520iHD70
520iHD60
115iHD45

AKUMULATOR

BLi950X

BLi550X

BLi300

BLi200

BLi100

12 h 30 min

6 h 15 min

3 h 45 min

2h

1h

7 h 30 min

4h

—

2h

1h

1h
—

30 min
—

—
N/A

—
N/A

—
N/A

1 h 45 min

45 min

35 min

15 min

2 h 40 min
1 h 45 min
—

1 h 20 min
50 min
—

45 min
—
N/A

3 h 30 min

1 h 45 min

1h

BLi30

BLi20

BLi10

1 h 30 min

50 min

1 h 30 min

45 min

—
N/A

—
N/A

—
N/A

10 min

30 min

15 min

5 min

25 min
—
N/A

15 min
—
N/A

40 min
—
N/A

20 min
—
N/A

10 min
—
N/A

35 min

15 min

3h

DMUCHAWY
Intensywna praca

Lżejsza praca

550iBTX*
340iBT*
530iBX**
525iB
320iB Mark II
120iB
550iBTX*
340iBT*
530iBX**
525iB
320iB Mark II
120iB

4 h 40 min

2 h 20 min

1 h 20 min

40 min

1 h 35 min
2 h 20 min

50 min
1 h 15 min

30 min
45 min

15 min
25 min

20 min

50 min

30 min

15 min

50 min
1 h 5 min

30 min

15 min

—

—

KOSIARKI

Koszenie trawy

LC 551iV***
LB 548i***
LC 353iVX/
LC 353iV
LC 347iVX/
LC 347iV
LC 247iX/
LC 247i
LC 141iV
LC 141i
LB 146i

35 min
20 min
40 min
—

—

15 min

—
N/A

45 min

25 min

1h
1 h 5 min
1h

30 min
35 min
30 min

25 min
—

1h

30 min

—

—

20 min
25 min
30 min
25 min

20 min
—

25 min

—

WERTYKULATORY
Wertykulacja

S138i

—

—

N/A = Wartości nie były dostępne w chwili druku. — = Nie rekomendowane.
Czas pracy jest maksymalnym czasem pracy w trybie savE™: obejmuje rzeczywistą pracę, podstawową konserwację i ruch/wspinaczkę niezbędne do wykonania zadania.
Dane są wyłącznie poglądowe i mogą się zmieniać, zależnie od ustawień.
*Wymaga akumulatorów plecakowych BLi. **Wymaga akumulatora plecakowego / pasa FLEXI. ***Wykorzystanie akumulatorów plecakowych wymaga uchwytu i adaptera.

13

N/A

Najlepszy wybór

ROBOTY KOSZĄCE
DO KAŻDEGO OGRODU
Każdy ogród jest wyjątkowy – Twój także. Dlatego szeroka oferta
kosiarek automatycznych Automower® obejmuje wiele modeli
przeznaczonych zarówno dla mniejszych ogrodów miejskich, jak
i wymagających obszarów o powierzchni do 5 000 m2.
Dzięki robotowi Automower® co roku zyskasz wiele dodatkowych
godzin wolnego czasu. Zamiast kosić trawnik, możesz spędzać więcej
czasu z rodziną i przyjaciółmi, skupiając się na rzeczach naprawdę
ważnych. I nie musisz się przy tym martwić o wygląd trawnika, który
kosiarka automatyczna utrzyma w doskonałym stanie. Cicho i bez
wysiłku, bez względu na pogodę.
Husqvarna Automower® to nowy wymiar
codzienności, który Cię zachwyci.

AUTOMOWER® X-LINE

AUTOMOWER® CONNECT
Wszystkie modele Automower X-Line wyposażone są w funkcję
Automower® Connect, dzięki której można je włączyć do systemu
inteligentnego domu, używać lokalizacji GPS i zmieniać ustawienia
oraz śledzić pozycję robota z dowolnego miejsca na świecie.

Smukła i elegancka sylwetka X-Line oraz ledowe reflektory sprawiają, że kosiarka
prezentuje się równie dobrze,jak trawnik. Wszystkie modele posiadają funkcję
Automower® Connect, z opcją śledzenia GPS w razie kradzieży.

Maksymalny obszar roboczy kosiarki*

AUTOMOWER® 435X AWD
Pierwszy w historii model Husqvarna Automower® z napędem na 4 koła, bez trudu pielęgnuje
najbardziej wymagające trawniki o powierzchni do 3500 m 2. Dzięki możliwości pokonywania
wzniesień o nachyleniu do 70% (35˚), efekty koszenia są znakomite nawet na trudnych
terenach pagórkowatych.
3 500 m²  

3 200 m²  

Maksymalne nachylenie terenu

AUTOMOWER® 450X
Najbardziej zaawansowana technologicznie i najlepiej wyposażona kosiarka na rynku.
Do dużych ogrodów o powierzchni do 5000 m² i o złożonej strukturze. Obsługuje wymagające,
oddzielone od siebie obszary trawnika z kilkoma przejazdami i o nachyleniu do 45%.

70 %   Automower® Connect

5 000 m²  

AUTOMOWER® 430X
Wysokiej klasy model, znakomity do ogrodów o skomplikowanej strukturze, o powierzchni
do 3200 m², z oddzielonymi od siebie obszarami, wąskimi przejściami, drzewami, krzewami
i stokami do 45%.

MOBILE
NETWORK

45 %   Automower® Connect

AUTOMOWER® 315X
BESTSELLER
Najbardziej zaawansowany technologicznie model z serii 300. Kosi trawniki o złożonej
strukturze i powierzchni do 1600 m², pokonuje wąskie przejścia od 60 cm i pochyłości
o maksymalnym nachyleniu 40%.

45 %   Automower® Connect

1 600 m²  

AUTOMOWER®

40 %   Automower® Connect

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Roboty Automower®, z wyjątkiem Automower® 105, wyposażone
są w funkcję Connect@Home (Bluetooth®). Oznacza to, że można
modyfikować im ustawienia za pomocą smartfona z odległości
do 30 m. Pełną łączność zapewnia pakiet Automower® Connect.

Nasze roboty Automower® oferują dużą wydajność pracy, niski poziom hałasu
i zaawansowane funkcje. Szeroka oferta obejmuje modele, które poradzą sobie
zarówno z niewielkimi, jak i bardzo dużymi ogrodami bez względu na stopień ich
złożoności, zawsze zapewniając doskonałe rezultaty.

Maksymalny obszar roboczy kosiarki

Maksymalne nachylenie terenu

NOWOŚĆ

AUTOMOWER® 440
Solidna i niezawodna, odpowiednia do dużych ogrodów.
Świetnie radzi sobie na złożonych obszarach, w wąskich
przejściach (od 60 cm), w trudnym terenie i na wzniesieniach
o maksymalnym nachyleniu do 45%. Czujnik wzrostu
trawy dostosowuje czas pracy do stanu trawnika.
Koszenie punktowe w miejscach wyższej trawy.
4 000 m²  

45 %   Automower® Connect@Home

AUTOMOWER® 420
Mocna i duża kosiarka automatyczna, odpowiednia do
większości ogrodów. Znakomicie radzi sobie z typowymi
wyzwaniami spotykanymi w ogrodach. Automatyczna
obsługa przejść, elektryczna regulacja wysokości koszenia,
czujnik wzrostu trawy oraz bardzo cichy napęd.

2 200 m²  

45 %   Automower® Connect@Home

AUTOMOWER® 315
Automatyczna obsługa przejść pomaga kosiarce
w pokonywaniu wąskich przejazdów, czujnik wzrostu trawy
dostosowuje częstotliwość koszenia do tempa wzrostu
trawy. Do ogrodów z kilkoma przeszkodami i z niewielkimi
wzniesieniami.

1 500 m²  

40 %   Automower® Connect@Home

NOWOŚĆ

AUTOMOWER® 310
Dobrze radzi sobie na nierównym terenie, pomimo
niewielkich rozmiarów. Wymienna osłona umożliwia
indywidualne dostosowanie wyglądu. Do małych
i średniej wielkości ogrodów z kilkoma przeszkodami.

1 000 m²  

40 %   Automower® Connect@Home

AUTOMOWER® 305
Zwarta, mocna konstrukcja. Łatwa obsługa i konserwacja. Idealna
do mniejszych, złożonych ogrodów. Pokonuje wąskie przejścia
i pochyłości od 60 cm. Maks. nachylenie powierzchni 40%.
Można je myć za pomocą węża ogrodowego. W komplecie czujnik
wzrostu trawy, czujnik mrozu i Automower® Connect@Home.
600 m²  

40 %   Automower® Connect@Home

*Obliczenie obszaru roboczego zakłada, że kosiarka pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na przykład, jeśli wolisz nie obsługiwać kosiarki
w nocy lub podczas zabawy dzieci kosiarka nie będzie w stanie objąć tak dużego obszaru roboczego, dlatego zalecamy większy model.
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AUTOMOWER® 105
Kompaktowa i lekka kosiarka do mniejszych ogrodów,
o nieskomplikowanej strukturze, z kilkoma przeszkodami.
Znakomicie radzi sobie z manewrowaniem na niewielkich
przestrzeniach. Pokonuje szersze przejścia i stoki
o niewielkim nachyleniu.
600 m²  

25 %  
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Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych
oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego p owiadamiania Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części
ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać
się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje
o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy Husqvarna. Parametry techniczne
maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań.
Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
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