PROFESJONALNE
MASZYNY
AKUMULATOROWE
ELASTYCZNY SYSTEM AKUMULATOROWY

Zachowaj energię
i pracuj wydajnie.

Nowy standard
zasilania.
MASZYNY AKUMULATOROWE: MOC, KTÓRĄ ZNASZ
W LEPSZYM WYDANIU

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Możliwość
śledzenia urządzeń.

ZRÓWNOWAŻONA
DZIAŁALNOŚĆ
DLA CIEBIE
I NASZEGO
ŚRODOWISKA

Pięć głównych powodów,
dla których warto używać maszyn
akumulatorowych Husqvarna.
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WYDAJNOŚĆ

NIEZAWODNA PRACA
W TRUDNYCH WARUNKACH
Nasze profesjonalne maszyny akumulatorowe są teraz
jeszcze potężniejsze, dzięki czemu dorównują wydajnością swoim spalinowym odpowiednikom, a zaprojektowane przez nas akumulatory litowo-jonowe to gwarancja
trwałości i niezawodnej pracy przez wiele lat.
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ELASTYCZNOŚĆ

WYBIERZ AKUMULATOR I PRACUJ
Nasz system akumulatorów powstał w oparciu o wspólną
platformę, co zapewnia mu maksymalną elastyczność.
Oznacza to, że możesz niemal bez ograniczeń wymieniać
akumulatory, ładowarki i akcesoria, we wszystkich
maszynach Husqvarna w zależności od potrzeb.

Maszyny akumulatorowe Husqvarna zapewniają
najwyższy komfort pracy - cichszą pracę, mniejsze
drgania i mniejszy ciężar do noszenia, a przy tym
zupełny brak spalin. Z naszym prostym w użyciu
systemem akumulatorów i ładowarek, otrzymujesz
wszystko, czego potrzeba do wygodnej, efektywnej pracy.

MNIEJSZY HAŁAS

BEZ SPALIN
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
I ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Opracowana z myślą o użytkowniku konstrukcja naszych
maszyn zapewnia, między innymi, niski poziom drgań,
dzięki czemu praca jest mniej męcząca niezależnie od
sytuacji. Ponadto niski poziom hałasu i brak bezpośrednich emisji to korzyści dla operatora, osób znajdujących
się w pobliżu oraz, co równie ważne, dla środowiska
naturalnego.
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HUSQVARNA FLEET SERVICES™

MONITORUJ SWÓJ SPRZĘT
Nasze cyfrowe narzędzie zarządzania flotą maszyn
oferuje aktualne statystyki oraz pozwala w każdej chwili
zaplanować pracę i serwis bezpośrednio z telefonu,
tableta lub laptopa.

ŁATWOSĆ
UŻYCIA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

2

UNIWERSALNY
AKUMULATOR

DO UŻYTKU W
KAŻDYCH WARUNKACH
POGODOWYCH (IPX4)
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OSZCZĘDNOŚĆ

NIEWIELKIE INWESTYCJE.
DUŻE ZYSKI.
Każde ładowanie akumulatora kosztuje jedynie ułamek
ceny zbiornika paliwa. Oznacza to, że koszt eksploatacji
jest bliski zera, a zakup naszych maszyn akumulatorowych
zwraca się szybciej, niż można by przypuszczać. Potem
właściciel już tylko zarabia przy każdym ładowaniu.

MASZYNY AKUMULATOROWE
W PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELENI
OGRODU ZABYTKOWEGO

Autor: Łukasz Przybylak

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Obszar Muzeum Pałacu to 100 ha, z którego największą część stanowią ogrody i parki przypałacowe.
Blisko 22 ha - obszar wymagający codziennej intensywnej i wybitnej pielęgnacji.
15 ogrodników (z czego 9 w sekcji terenowej, 3 w sekcji szklarniowej i 3 w sekcji administracyjnej) –
do pielęgnacji zieleni, administracji, badań historycznych i monitoringu środowiskowego.
Szklarnia produkuje rocznie ok. 28.000 szt. roślin do wiosennych i letnich obsadzeń ogrodowych
rabat i klombów. Cieplarnia przechowuje ponad 350 egzemplarzy roślin egzotycznych.
Łukasz Przybylak,
mgr inż. architekt krajobrazu, Kierownik działu Ogrodowego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Rzecznik European Network of Historic Gardens

Muzeum – Pałac w Wilanowie jako jeden z pierwszych obiektów historycznych w Polsce i w Europie zaczęło używać maszyn akumulatorowych do pielęgnacji
terenów zieleni. Powody, które zdecydowały o wprowadzeniu technologii XXI wieku do bieżącej pielęgnacji ogrodu zabytkowego to przede wszystkim:
większa ergonomia, a tym samym większa elastyczność i wydajność zespołu obsługującego maszyny;
niska, a w zasadzie zerowa emisyjność oraz cicha praca maszyn akumulatorowych – kwestie niezwykle dla nas ważne.
Specyfika naszego ogrodu determinuje użycie do prac pielęgnacyjnych ogrodu maszyn ze wszystkich grup produktowych. W związku z tym używamy maszyn
do pielęgnacji żywopłotów, trawników, wysokich szpalerów. Obecnie nasza flota maszyn to ok. 60 urządzeń.
Maszyny akumulatorowe Husqvarna to innowacyjne połączenie urządzeń na baterię oraz mocy i osiągów klasycznych maszyn spalinowych. Produkty bateryjne
cechuje m.in.: lekka konstrukcja, wydajność, cicha praca oraz ergonomia. Ładowanie akumulatorów jest tańsze niż zakup paliwa i regularne serwisowanie maszyn,
dzięki czemu zakup maszyn akumulatorowych zwraca się znacznie szybciej niż można przypuszczać.
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ŁATWIEJSZY
SPOSÓB
MONITOROWANIA
URZĄDZEŃ
Dzięki naszemu cyfrowemu narzędziu
zarządzania jesteś zawsze na bieżąco i możesz
w każdej chwili zarządzać swoim sprzętem.
Oto najważniejsze funkcje i korzyści korzystania
z Husqvarna Fleet Services™.

KONTROLA NAD ZASOBAMI

WSZYSTKIE MASZYNY
W JEDNYM MIEJSCU
Nie polegaj na papierze. Dzięki Husqvarna
Fleet Services™ wystarczy zerknąć na listę
magazynową, by sprawdzić, ile maszyn
poszczególnych rodzajów posiadasz. Czujniki
można umieszczać na różnych maszynach,
także innych producentów.

STATYSTYKI MASZYN

SPRAWDŹ, KIEDY
I JAK INTENSYWNIE
PRACOWAŁA MASZYNA
Czujniki odnotowują każdą godzinę przepracowaną przez silnik każdej z maszyn, dzięki czemu
Husqvarna Fleet Services™ zapewnia pełen
obraz sytuacji. Możesz wygenerować dziennik
dnia pracy ze szczegółowymi informacjami na
temat liczby godzin, jakie przepracowała dana
maszyna.

PRZEGLĄDY

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

ŚLAD WĘGLOWY

NARZĘDZIE PRZYDATNE
DO REDUKCJI EMISJI CO2
Wystarczy umieścić czujnik
na dowolnej maszynie
i rozpocząć pracę!

TESTUJ PRZEZ
3 MIESIĄCE ZA DARMO
Wypróbuj usługę Husqvarna Fleet Services™
i sprawdź, jak może poprawić funkcjonowanie
Twojej firmy. To proste. Kup wymaganą liczbę
czujników – z gwarancją zwrotu 100% kosztów
zakupu sensorów w okresie próbnym, jeżeli nie
zdecydujesz się na przedłużenie usługi.
Więcej informacji na: fleetservices.com.pl
4

Niezależnie od tego, czy reprezentujesz
urząd miasta/gminy czy prywatną firmę,
ograniczanie emisji CO 2 stanowi ważny cel.
Kalkulator śladu węglowego dostarcza dane
niezbędne do podjęcia konkretnych działań,
a także do przedstawienia postępów zarządowi.

LOKALIZACJA MASZYNY

ZNAJDŹ WSZYSTKIE
MASZYNY NA MAPIE
Gdy tylko maszyna wyposażona w czujnik
znajdzie się w zasięgu aplikacji Husqvarna
Fleet Services™ za pośrednictwem technologii
Bluetooth®, jej położenie zostaje odnotowane.
W związku z tym, gdy szukasz maszyny,
wystarczy zerknąć na mapę, by ustalić, czy
znajduje się w magazynie, została oddana
na przegląd, czy pracuje w terenie.

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY I ZALETY

1

WIĘKSZA MOC

2

DOSKONAŁA
ERGONOMIA
Doskonale wyważona konstrukcja,
wygodny uchwyt i prosty dostęp
do intuicyjnej klawiatury gwarantują
komfort i łatwość obsługi.

DMUCHAWY

LEPSZE
EFEKTY.
MNIEJSZY
WYSIŁEK.
HUSQVARNA

Bardzo lekka i dobrze wyważona dmuchawa ręczna,
współpracująca z akumulatorem plecakowym lub
na pasie FLEXI. Równie wygodna dla osób prawo
i leworęcznych. Duża siła powietrza i niski poziom
hałasu umożliwiają pracę w miejscach publicznych
i strefach wolnych od hałasu.
Bezszczotkowy silnik
Intuicyjna klawiatura
Tryb Boost
Blokada obrotów
Wodoszczelność (IPX4)
Dysza tłumiąca hałas

HUSQVARNA

550iBTX

14,5 N

21 N

13,3 m³/min.

15,6 m³/min.

56 m/s

66 m/s

 2,4 kg

6,3 kg

Bardzo lekka i dobrze wyważona dmuchawa ręczna
o zerowym poziomie emisji bezpośrednich oraz
o niskim poziomie drgań i hałasu, umożliwiająca pracę
w miejscach publicznych. Równie wygodna dla osób
prawo- i leworęcznych. Bezprzewodowa konstrukcja
i niski ciężar pozwalają swobodnie przenosić maszynę.
Bezszczotkowy silnik
Intuicyjna klawiatura
Tryb Boost
Blokada obrotów
Wodoszczelność (IPX4)

Siła powietrza, tryb Boost, N

NISKI POZIOM
HAŁASU
Niski poziom hałasu to możliwość
dłuższej pracy, a także pracy
w tzw. strefach wolnych od hałasu.

525iB

16 N
14,1 m³/min.
56,2 m/s
2,9 kg (z przewodem)
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HUSQVARNA

530iBX

Gdy potrzebna jest większa moc,
można ją zmaksymalizować za
pomocą łatwo dostępnego trybu
Boost.

Przepływ powietrza w rurze, tryb Boost, m³/min

Ergonomiczna dmuchawa plecakowa o imponującej
mocy i sile powietrza (21 N). Niski poziom drgań
i hałasu pozwalają pracować w miejscach publicznych.
Intuicyjna klawiatura wyświetla status akumulatora,
a boczny przycisk blokady obrotów ułatwia obsługę
maszyny.
Bezszczotkowy silnik
Intuicyjna klawiatura
Tryb Boost
Blokada obrotów
Wodoszczelność (IPX4)
Ukryty przewód

Prędkość powietrza, tryb Boost, m /s  

Ciężar (bez akumulatora), kg
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NAJWAŻNIEJSZE
CECHY I ZALETY

1

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ
Trzy prędkości pozwalają
zmaksymalizować czas pracy
poprzez dostosowywanie mocy
do faktycznych warunków.

2

NISKI POZIOM
DRGAŃ
Wykaszarki 535iRXT i 535iRX
wyposażone są w skuteczne
amortyzatory drgań chroniące
ramiona i dłonie użytkownika.

WYKASZARKI

3

NIEZWYKŁA
LEKKOŚĆ.
ZASKAKUJĄCO
DUŻA MOC
HUSQVARNA

535iRX / 535iRXT

ODPORNOŚĆ
NA ZMIENNE
WARUNKI
ATMOSFERYCZNE
Maszyny spełniają wymogi klasy
wodoszczelności IPX4, dzięki
czemu stanowią niezawodne
i trwałe narzędzia, których
można używać przez cały rok
niezależnie od pogody.

NOWOŚĆ
45 cm
4,9 kg

WIĘCEJ CIĘCIA – MNIEJ CHODZENIA
Solidna, wysokowydajna wykaszarka o mocy odpowiadającej mocy
wykaszarki spalinowej z silnikiem o poj. 35 cm3. Lekka i wyważona, do pracy
w pełnym wymiarze godzin. W komplecie głowica żyłkowa i nóż do trawy.
Bezszczotkowy silnik E-TORQ
Trzy prędkości
Intuicyjne klawisze i wskaźnik
stanu akumulatora
Amortyzacja
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Wodoszczelność (IPX4)
W zesatwie szelki Balance XB
(model H535iRXT)
Nowa głowica żyłkowa ErgoFeed®
(model H535iRXT)

Dzięki optymalizacji przekładni wykaszarek Husqvarna do pracy
z silnikiem o dużej mocy skosisz znacznie większy obszar niż
odpowiednikami maszyn innych producentów. Kosy Husqvarna
mogą teraz pracować żyłką znacznie większej długości, dzięki
czemu przy każdym obrocie wykosisz większy obszar, zyskując
lepszą wydajność i krótszy czas pracy.

Szerokość robocza, cm  

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY I ZALETY

1

PRACA W DWÓCH
KIERUNKACH
Kierunek obrotów głowicy żyłkowej
można zmienić, by zminimalizować
ilość ściętej trawy na chodnikach.
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WYDAJNY SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
Jako, że nasz silnik bezszczotkowy
jest o 25% wydajniejszy od
standardowych silników, zapewnia
wysoki i stabilny moment obrotowy
nawet przy koszeniu wysokiej,
gęstej lub mokrej trawy.

3

PODKASZARKI

INTUICYJNA
KLAWIATURA
Maszynę można uruchomić
i zatrzymać, naciskając jeden
przycisk. Dla większego bezpieczeństwa dioda informuje o tym,
że maszyna jest włączona.
Po okresie bezczynności maszyna
automatycznie się wyłącza.

ZRÓWNOWAŻONY
DZIEŃ PRACY
HUSQVARNA

HUSQVARNA

520iRX

520iLX
40 cm
3,8 kg

Lekka wykaszarka zapewniająca wysoką wydajność. To doskonałe rozwiązanie dla
ogrodników, firm zajmujących się pielęgnacją zieleni oraz firm usługowych. Oferuje
doskonałą ergonomię, głowicę żyłkową obracającą się w obie strony, stalowy
trójzębny nóż do trawy i trwały silnik bezszczotkowy.
Bezszczotkowy silnik E-TORQ
savE™
Intuicyjna klawiatura

Wodoszczelność (IPX4)
Dwustronne obroty
Wysoki wspornik uchwytu

40 cm
3,0 kg

Lekka podkaszarka z uchwytem pętlowym, zapewniająca wysoką wydajność. To
doskonałe rozwiązanie dla ogrodników, firm zajmujących się pielęgnacją zieleni oraz
firm usługowych. Oferuje doskonałą ergonomię, głowicę żyłkową obracającą się
w obie strony i trwały silnik bezszczotkowy.
Bezszczotkowy silnik E-TORQ
savE™
Intuicyjna klawiatura


Wodoszczelność (IPX4)
Dwustronne obroty

Szerokość robocza, cm  

Ciężar (bez osprzętu tnącego), kg
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NAJWAŻNIEJSZE
CECHY I ZALETY

1

IMPONUJĄCA
WYDAJNOŚĆ
Niezawodny i dobrze wyważony
silnik zoptymalizowany jest pod
kątem prac wykonywanych
nożycami do żywopłotu, dzięki
czemu zapewnia imponującą
wydajność z maksymalnym
momentem obrotowym, przechodząc od zera do pełnej prędkości.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

2

WYMAGAJĄCE
PRACE
PIELĘGNACYJNE
MOGĄ BYĆ
NAPRAWDĘ
PROSTE

Nożyce do żywopłotu oferują 4000
cięć na minutę, więc zawsze uzyskasz
doskonałe rezultaty cięcia.

3

ERGONOMICZNA
KONSTRUKCJA
Smukła, lekka konstrukcja i łatwo
dostępne elementy sterownicze
oraz elastyczny system akumulatorowy to gwarancja wygodnej pracy
w każdej sytuacji.

HUSQVARNA

HUSQVARNA

520iHD60/ 520iHD70

H520iHE3/ H520iHT4

55 cm
4 000 cięć/min
226 cm/ 350 cm
4.15 kg/ 5.3 kg

60/ 70 cm
4 000 cięć/min
3,8 kg/ 3,9 kg

Dwustronne nożyce do żywopłotu 60 cm/ 70 cm. Łączą w sobie wydajność maszyny
spalinowej z zerową emisją zanieczyszczeń, małym ciężarem, niskim poziomem
drgań i bardzo cichą pracą, dzięki czemu można ich używać w miejscach, w których
hałas jest niewskazany. Obrotowy uchwyt umożliwia łatwe przejście z cięcia
poziomego na pionowe. Współpracują z akumulatorem wbudowanym i zewnętrznym.
Bez akumulatora i ładowarki.
Silnik o wysokim momencie
bezwładności
savE™
Intuicyjna klawiatura
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WYSOKA PRĘDKOŚĆ
ROBOCZA

Wodoszczelność (IPX4)
Obrotowy uchwyt

  Długość listwy, cm

  Cięć na minutę

Nożyce na wysięgniku o wyjątkowej konstrukcji i zasięgu do 3 oraz 4 m. Dzięki
regulacji ustawienia listwy tnącej, wygodnie tną szerokie, wysokie i niskie żywopłoty.
Łączą w sobie najwyższą wydajność na rynku z zerową emisją zanieczyszczeń, małym
ciężarem, niskim poziomem drgań i z bardzo cichą pracą, umożliwiającą ich wykorzystanie
w miejscach, w których hałas jest niewskazany. Bez akumulatora i ładowarki.
Silnik bezszczotkowy
SavE™
Intuicyjna klawiatura
Wodoszczelność (IPX4)

Regulowana listwa tnąca
Ostrza do przycinania
Tylna osłona przeciwuderzeniowa
Obrotowy uchwyt

Maks. długość z osprzętem tnącym w trybie roboczym, cm

Ciężar (bez akumulatora), kg

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY I ZALETY

1

SOCZYSTE, ZDROWE
TRAWNIKI
Wybierz zbieranie, tylny wyrzut,
a może BioClip® (rozdrabnianie),
dzięki czemu uzyskasz zdrowszy
trawnik bez konieczności
stosowania nawozu.

2

MNIEJ CZYNNOŚCI
KONSERWACYJNYCH
Kosairki akumulatorowe w zasadzie
nie wymagają konserwacji.
Akumulator i wszystkie części są
chronione nawet w przypadku
intensywnego użytkowania,
co pozwala zaoszczędzić wiele
czasu i pieniędzy na serwisowaniu.

KOSIARKI

3

TRAWNIKI I FIRMY
ROZKWITAJĄ
HUSQVARNA

DŁUŻSZY CZAS
PRACY
Dwa wejścia akumulatorów BLi
oraz opcjonalna przystawka
umożliwiająca użycie akumulatora
plecakowego wydłużają czas
pracy.

HUSQVARNA

LC 551iV

LB 548i
1,500 W

48 cm

26 –74 mm

30–60 mm

Kosiarka z napędem własnym i wytrzymałym urządzeniem tnącym 51 cm, ze
zbieraniem i napędem na tylne koła. Regulowana prędkość jazdy daje użytkownikowi
większą kontrolę podczas koszenia trawników o złożonym kształcie. Idealna dla
profesjonalistów poszukujących cichych maszyn o dużej mocy i niskich kosztach
eksploatacji. Bez akumulatora i ładowarki.
Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny
Napęd własny, 4 prędkości jazdy
Centralna regulacja wysokości koszenia


Bezszczotkowy silnik
savE™
Intuicyjna klawiatura

1,500 W

51 cm

Solidna kosiarka z urządzeniem tnącym 48 cm. Niezwykle proste uruchamianie
i obsługa. Idealna dla profesjonalistów poszukujących cichych maszyn o dużej mocy
i niskich kosztach eksploatacji. Bez akumulatora i ładowarki.
BioClip®
Centralna regulacja wysokości koszenia
Bezszczotkowy silnik

Moc, W

savE™
Intuicyjna klawiatura
Wodoszczelność (IPX4)

Szerokość koszenia, cm  

Wysokość koszenia, min. – maks., mm
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NAJWAŻNIEJSZE
CECHY I ZALETY

1

WYSOKA
PRĘDKOŚĆ PIŁY
I TARCZY
Nasze pilarki, pilarki na wysięgniku i
przecinarki oferują bardzo wysoką
prędkość, zapewniającą bezproblemowe cięcie w każdej sytuacji.

2

Nie musisz już tracić czasu
na pociąganie linki rozrusznika.
Wystarczy delikatnie nacisnąć
przycisk na intuicyjnej klawiaturze,
a następnie wcisnąć dźwignię
przyśpieszenia by natychmiast
rozpocząć pracę.

PILARKI I PODKRZESYWARKI

WYDAJNOŚĆ
PORÓWNYWALNA
Z MASZYNAMI
SPALINOWYMI
HUSQVARNA

540i XP

®

NOWOŚĆ

24 m/s
40 cm
2,9 kg
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3

BEZSZCZOTKOWY
SILNIK
Opracowany przez nas silnik
bezszczotkowy jest o 25%
wydajniejszy od standardowych
silników i zapewnia wysoki, stabilny
moment obrotowy na potrzeby
ciężkich zadań.

HUSQVARNA

T540i XP®

NOWOŚĆ

24 m/s
40 cm
2,5 kg

Mocna i wydajna pilarka akumulatorowa, odpowiadająca pilarce spalinowej
o pojemności cylindra ok. 40 cm³ (gdy jest wyposażona w akumulator BLi200X).
Idealnie nadaje się do usuwania małych i średnich drzew, kiedy wymagane są
gładkie i wydajne cięcia. Zaprojektowana dla profesjonalistów, którzy oczekują
lekkiej i wydajnej pilarki. Zapewnia wszystkie zalety energii akumulatora bez
uszczerbku dla wydajności cięcia. Bez akumulatora i ładowarki
Bezszczotkowy silnik E-TORQ
savE™
Wodoszczelność (IPX4)
Intuicyjna klawiatura
Skrzynia korbowa, osłona sprzęgła
i mocowanie prowadnicy

PROSTA, WYGODNA
OBSŁUGA

X-Precision – nowa prowadnica
w komplecie
Łańcuch X-CUT™21G w komplecie
Specjalna siatka osłaniająca filtr
przed pyłem w komplecie
Oznaczenia do obalania (podwójne,
formowane wtryskowo)

Najmocniejsza zasilana bateryjnie pilarka z górnym uchwytem, odpowiednik
40-centymetrowej pialrki spalinowej o pojemności ok. 40 cm³, gdy jest wyposażona
w akumulator BLi200X. Jest idealnym narzędziem do profesjonalnej pielęgnacji
drzew. Zaprojektowana dla arborystów i cieśli, którzy oczekują wydajnej pilarki.
Charakteryzuje się doskonałą ergonomią, dużą prędkością łańcucha, niską wagą
i wszystkimi zaletami zasilania z akumulatora, bez uszczerbku dla wydajności cięcia.
Bez akumulatora i ładowarki.
Bezszczotkowy silnik E-TORQ
savE™
Wodoszczelność (IPX4)
Intuicyjna klawiatura
Skrzynia korbowa, osłona sprzęgła
i mocowanie prowadnicy
Wielofunkcyjna dźwignia gazu

Nowa prowadnica laminowana
X-Precesion w komplecie
Łańcuch X-CUT™21G w komplecie
Podwójne zaczepy poręczne
podczas pracy z szelkami
Wytrzymały zaczep linki
Oznaczenia do obalania

HUSQVARNA

HUSQVARNA

535i XP

T535i XP®

®

20 m/s
25-35 cm
2,6 kg

20 m/s
25-35 cm
2,4 kg

Lekka pilarka o dużej mocy. Idealna do prześwietlania korony i ścinania mniejszych
drzew, gdy potrzebna jest większa równowaga i kontrola. Cechuje się znakomitą
ergonomią, wysoką prędkością łańcucha i komfortem, jaki zapewnia zasilanie
akumulatorowe, bez uszczerbku dla wydajności. Bez akumulatora i ładowarki.
Bezszczotkowy silnik E-TORQ
savE™
Intuicyjna klawiatura

Wodoszczelność (IPX4)
Łańcuch X-Cut™ SP21G
w komplecie

HUSQVARNA

Bezszczotkowy silnik E-TORQ
savE™
Wodoszczelność (IPX4)

Intuicyjna klawiatura
Łańcuch X-Cut™ SP21G
w komplecie

HUSQVARNA

530iP4

530iPT5

20 m /s
25–30 cm
250 cm
3.4 kg

20 m /s
25–30 cm
400 cm
5.0 kg

Pilarka na wysięgniku o mocy odpowiadającej mocy maszyny spalinowej z silnikiem
o poj. 30 cm3. Jej mały ciężar, doskonała ergonomia i cicha praca sprawiają, że może
być wygodnie używana w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Bez akumulatora
i ładowarki.
Bezszczotkowy silnik E-TORQ
savE™
Intuicyjna klawiatura

Bardzo lekka i mocna pilarka z górnym uchwytem. Idealna do prześwietlania korony
i ścinania mniejszych drzew. Cechuje się znakomitą ergonomią, wysoką prędkością
łańcucha i komfortem, jaki zapewnia zasilanie akumulatorowe. Wytwarza moc porównywalną do pilarek spalinowych z silnikiem o poj. 35 cm3. Bez akumulatora i ładowarki

Wodoszczelność (IPX4)
Węższa głowica tnąca

Pilarka na wysięgniku teleskopowym o zasięgu do 5 m. Jej moc odpowiada mocy
maszyny spalinowej z silnikiem o poj. 30 cm3. Jej mały ciężar, doskonała ergonomia
i cicha praca sprawiają, że może być wygodnie używana w dowolnym miejscu
i o dowolnej porze. Bez akumulatora i ładowarki.
Bezszczotkowy silnik E-TORQ
savE™
Intuicyjna klawiatura

Wodoszczelność (IPX4)
Wysięgnik teleskopowy
Węższa głowica tnąca

HUSQVARNA

K 535i

230 mm
3.5 kg

Przecinarka o mocy zapewniającej dużą wszechstronność przy wykonywaniu
lżejszych prac. Lekka i ergonomiczna, doskonała dla osób układających chodniki
czy dekarzy. Dzięki niskiemu poziomowi drgań i centralnemu umieszczeniu tarczy
maszyny, użytkownik zyskuje lepszą kontrolę w porównaniu z przecinarkami
konwencjonalnymi. Bez akumulatora i ładowarki.
Bezszczotkowy silnik E-TORQ
Zwalniacz elektryczny
savE™
Intuicyjna klawiatura

Wodoszczelność (IPX4)
Zintegrowany uchwyt transportowy
Tarcza diamentowa Tacti-Cut
S 35S w komplecie

ZAPEWNIJ SOBIE
BEZPIECZEŃSTWO NAD ZIEMIĄ.
Są rzeczy, bez których nie można się obejść podczas pielęgnacji drzew.
Dlatego w firmie Husqvarna posiadamy pełną ofertę osprzętu niezbędnego
dla arborysty. Linki do rzutek i rzutki, liny do wchodzenia na drzewa,
karabinki itp.: wszystkie przeznaczone do profesjonalnej pielęgnacji drzew,
opracowane przez profesjonalistów. Pamiętajcie również o naszych dobrze
zaprojektowanych i wygodnych kaskach arborystycznych!

Maks. prędkość piły, m /s
Zalecana długość prowadnicy min. – maks., cm
Maks. długość z osprzętem tnącym, cm
Maksymalna głębokość cięcia
Ciężar (bez osprzętu tnącego i akumulatora), kg
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JAKOŚĆ KOSZENIA

JEDNOLITY TRAWNIK,
PRZYPOMINAJĄCY
KOBIERZEC
Ścinanie za każdym razem niewielkiego
fragmentu źdźbła ostrymi jak brzytwa
nożami zapewnia idealny, zielony
i wolny od mchu trawnik. Przyczyniają
się do tego maleńkie ścinki trawy
spadające podczas koszenia na ziemię,
pełniące rolę naturalnego nawozu.

2

ROBOTY AUTOMOWER®

AUTOMOWER 535 AWD
®

ZYSKAJ CENNY CZAS
Twoi pracownicy mogą się teraz
skupić na innych, bardziej rentownych
i wymagających zadaniach niż
koszenie trawnika.

IDEALNY
TRAWNIK
BEZ WYSIŁKU
HUSQVARNA

OSZCZĘDNOŚĆ

3

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

MONITORUJ
SWOJE MASZYNY
Nasz cyfrowy system zarządzania
flotą pozwala monitorować i kontrolować posiadane kosiarki automatyczne
przez cały czas bezpośrednio
z telefonu, tableta lub laptopa.

HUSQVARNA

AUTOMOWER 550
®

3500 m²
70 %

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520

5000 m²
45 %

2200 m²
45 %

DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

Robot koszący z napędem na cztery koła, przeznaczony
do profesjonalnych zastosowań, do pracy na nierównych
terenach. Radzi sobie na wzniesieniach o nachyleniu do
70%. Bez trudu pielęgnuje trawniki o złożonym kształcie
i powierzchni do 5000 m², z wąskimi przejściami. Dzięki
inteligentnym funkcjom utrzymuje zdrowy, soczystozielony trawnik w idealnym stanie, a właściciel może ją
kontrolować zza biurka.

W pełni wyposażona kosiarka automatyczna do
profesjonalnych zastosowań. Z powodzeniem radzi
sobie z obszarami o powierzchni do 5000 m², wąskimi
przejściami, przeszkodami, nierównym terenem oraz
zboczami o nachyleniu do 45%. Utrzymuje zdrowy,
soczystozielony trawnik, pracując z dużą prędkością
na terenach otwartych i zwalniając po wykryciu
przeszkody.

Robot koszący do profesjonalnych zastosowań.
Z powodzeniem radzi sobie z obszarami o złożonym
kształcie i powierzchni do 2200 m², wąskimi przejściami,
przeszkodami, nierównym terenem oraz zboczami
o nachyleniu do 45%. Dzięki inteligentnym funkcjom
utrzymuje zdrowy, soczystozielony trawnik w idealnym
stanie, a właściciel może ją kontrolować zza biurka.

Wyjątkowa zdolność jazdy po pochyłym terenie
Nawigacja GPS
Idealne efekty koszenia
Doskonała wydajność pracy na nierównym terenie
Husqvarna Fleet Services™ *
Wykrywanie oddalonych obiektów
Blokada obrotów
Wodoszczelność (IPX4)

Nawigacja GPS
Czujnik wzrostu trawy
Zestaw do terenów nierównych
Husqvarna Fleet Services™*
Wykrywanie oddalonych obiektów
Idealne efekty koszenia

Nawigacja GPS
Czujnik wzrostu trawy
Zestaw do terenów nierównych
Husqvarna Fleet Services™*
Idealne efekty koszenia

Wydajność robocza, m² (+/– 20 %)

Maksymalne nachylenie stoku, wewnątrz, %

* Wymaga łączności 2G/3G zapewnionej przez lokalnego operatora sieci. W komplecie pakiet danych na cały okres eksploatacji (10 lat). (Należy
pamiętać, że Husqvarna gwarantuje jedynie funkcjonowanie robota Automower® i nie odpowiada za przerwy w łączności ani brak zasięgu operatora).
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HUSQVARNA

HUSQVARNA

AUTOMOWER 435X AWD

AUTOMOWER® 450X

®

3500 m²
70 %

5000 m²
45%

GPS
Automower® Connect

GPS
Automower® Connect

DUŻE OGRODY

DUŻE OGRODY
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.

Najbardziej zaawansowana technologicznie i najlepiej wyposażona kosiarka
automatyczna 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%.

HUSQVARNA

HUSQVARNA

AUTOMOWER 430X

BESTSELLER

AUTOMOWER® 315X

®

3200 m²
45 %

1600 m²
40 %

GPS
Automower® Connect

GPS
Automower® Connect

DUŻE OGRODY

ŚREDNIE OGRODY

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 o nachyleniu do 45%.

HUSQVARNA

AUTOMOWER 440
®

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%.

HUSQVARNA

AUTOMOWER 420
®

4000 m²
45%

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 315

2200 m²
45 %

1500 m²
40 %

DUŻE OGRODY

DUŻE OGRODY

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.
W komplecie Automower® Connect@Home.

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.
W komplecie Automower® Connect@Home.

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. W komplecie
Automower® Connect@Home.

HUSQVARNA

HUSQVARNA

HUSQVARNA

AUTOMOWER 310
®

AUTOMOWER 305
®

Dobrze radzi sobie na nierównym terenie, pomimo
niewielkich rozmiarów. Wymienna osłona umożliwia
indywidualne dostosowanie wyglądu. Do małych
i średniej wielkości ogrodów z kilkoma przeszkodami.
W komplecie Automower® Connect@Home.

AUTOMOWER® 105

600 m²
40 %

1000 m²
40 %

ŚREDNIE OGRODY

ŚREDNIE OGRODY

600 m²
25%

MAŁE OGRODY

MAŁE OGRODY

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.

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.
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PAS FLEXI
NA AKUMULATORY
HUSQVARNA
Pas FLEXI na akumulatory Husqvarna umożliwia noszenie na
biodrach nawet trzech zapasowych akumulatorów Husqvarna
BLi oraz osprzętu, dla większego komfortu podczas długich,
pracowitych zmian roboczych. Podłączając maszynę do
akumulatora umieszczonego na pasie zmniejszasz także
obciążenie ramion. Trwały i wygodny, do intensywnej pracy.

ZESTAW TRANSPORTOWY

ZESTAW ADAPTERA

ZESTAW ŁĄCZĄCY

Do przenoszenia do trzech zapasowych akumulatorów
lub akcesoriów.

Do łączenia maszyny Husqvarna z kompaktowym
akumulatorem BLi. Służy także do noszenia
zapasowych akumulatorów i osprzętu.

Do podłączania dmuchawy Husqvarna 530iBX.
Służy także do noszenia zapasowych akumulatorów
i osprzętu. Dostępny jest adapter do łączenia maszyn
z kompaktowym akumulatorem BLi (sprzedawany
oddzielnie).





PAS FLEXI NA AKCESORIA


1. SZELKI DO PASA FLEXI NA AKUMULATORY
Dzięki wyściełanym pasom, szelki równomiernie
rozkładają ciężar na ramionach użytkownika
podczas użytkowania maszyny ustawionej pod
różnymi kątami.

1

TORBA
NA AKUMULATOR
Zapewnia akumulatorom
ciepło zimą, a chłód latem.
Skutecznie amortyzuje
drgania i chroni przed
zanieczyszczeniami,
brudem i wilgocią. Pasuje
do akumulatorów BLi200 /
BLi100.



2

2. ADAPTER
Łączy maszyny ręczne z akumulatorem plecakowym
lub pasem FLEXI na akumulatory, zapewniając
większy komfort pracy.


3. TORBA NA AKCESORIA



Wygodna torba do pasa FLEXI. Pomieści mniejsze
narzędzia, butelkę wody i akcesoria.


4. POJEMNIK PRZENOŚNY
Do pasa FLEXI na akumulatory dołączyć można
nawet 3 pojemniki umożliwiające przenoszenie
dodatkowych akumulatorów.


3

4

5. F UTERAŁ COMBI Z KIESZENIĄ NA KLINY
Futerał Combi na kleszcze lub hak oraz kieszenią
na kliny.


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


5

7. UCHWYT NA PUSZKĘ SPRAYU
Bezpieczne mocowanie puszki sprayu.


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

6
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8



SKRZYNKA
NA AKUMULATOR
Skrzynka do bezpiecznego transportu i przechowywania
akumulatorów, ładowarek i innych akcesoriów Husqvarna.
Dostępne modele:
mała 400×300×160 mm, piankowa pokrywa
ś rednia 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
duża 500×300×210 mm, piankowa pokrywa

CZAS ŁADOWANIA DLA RÓŻNYCH AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK
CYKLE
ŁADOWANIA

QC500

QC330

QC80

QC80F

POZIOM NAŁADOWANIA

POZIOM NAŁADOWANIA

POZIOM NAŁADOWANIA

POZIOM NAŁADOWANIA

BLi950X

1500

1 h 40 min

2 h 55 min

3h

4 h 5 min

12 h 40 min

14 h 10 min

12 h 40 min

14 h 10 min

BLi300

1500

35 min

1h

55 min

1 h 20 min

4h

4 h 20 min

4h

4 h 20 min

BLi200X

1500

30 min

50 min

30 min

50 min

2 h 25 min

2 h 40 min

2 h 25 min

2 h 40 min

BLi200

1500

30 min

50 min

30 min

50 min

2 h 25 min

2 h 40 min

2 h 25 min

2 h 40 min

BLi100

1500

30 min

50 min

30 min

50 min

1 h 5 min

1 h 25 min

1 h 5 min

1 h 25 min

Zalecany zakres temperatur ładowania: min. 5°C max. 40°C

najlepszy wybór

CZAS PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU
AKUMULATOR

540iXP®/ T540iXP®/ 535i XP®/ T535i XP®

540iXP®/
T540iXP®

530iPX

535iFR

535iRXT/535iRX/ 535iFR

520iRX/520iLX

CIESIELKA

PODKRZESYWANIE

CIĘCIE KŁÓD

PODKRZESYWANIE

ŚCINKA

WYCINANIE

WYCINANIE

WYMAGAJĄCA
PRACA

WYMAGAJĄCA
PRACA

LEKKA PRACA

WYMAGAJĄCA
PRACA

BLi950X

18 h 30 min

7 h 30 min

3 h 30 min

17 h 30 min

12 h

8 h 15 min

3 h 20 min

1 h 50 min

2 h 25 min

8 h 15 min

4 h 15 min

BLi300

5 h 30 min*

2 h 15 min

1h

5 h 30 min*

3 h 30 min

2 h 30 min

1h

30 min

45 min

2 h 30 min

1 h 15 min

BLi200X

3 h*

1 h 15 min*

30 min*

3 h*

2h

1 h 20 min

30 min

15 min

25 min

1 h 20 min

40 min

BLi200

3h

1 h 15 min

30 min

3h

2h

1 h 20 min

30 min

15 min

25 min

1 h 20 min

40 min

BLi100

1 h 30 min

40 min

15 min

1 h 30 min

1h

40 min

—

—

—

40 min

20 min

* Zalecane do 540iXP®/ T540iXP®

AKUMULATOR

530iPT5/
530iP4

520iHT4/520iHE3/
520iHD70/520iHD60

550iBTX**

530iBX***/ 525iB

LC 551iV****

LB 548i****

K 535i

PODKRZESYWANIE

LEKKA PRACA

WYMAGAJĄCA
PRACA

LEKKA PRACA

WYMAGAJĄCA
PRACA

LEKKA PRACA

WYMAGAJĄCA
PRACA

KOSZENIE

KOSZENIE

CIĘCIE

BLi950X

11 h 30 min

12 h 30 min

6h

1 h 45 min

1h

3 h 30 min

1 h 45 min

1 h 35 min

2 h 20 min

—

BLi300

3 h 30 min

3 h 45 min

1 h 45 min

—

—

1h

35 min

30 min

45 min

do
240 szt.

BLi200X

2h

2h

1h

—

—

35 min

15 min

15 min

25 min

do
140 szt.

BLi200

2h

2h

1h

—

—

35 min

15 min

15 min

25 min

do
140 szt.

BLi100

50 min

1h

30 min

—

—

20 min

10 min

—

—

—

Czas pracy jest maksymalnym czasem pracy w trybie savE™: obejmuje rzeczywistą pracę, podstawową konserwację i ruch/wspinaczkę niezbędne do wykonania zadania.
*Wymaga akumulatorów plecakowych BLi. **Wymaga akumulatora plecakowego/pasa FLEXI. ***Wykorzystanie akumulatorów plecakowych wymaga płyty przyłączeniowej i adaptera.

najlepszy wybór
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HUSQVARNA BLi950X

SZELKI DO AKUMULATORA
PLECAKOWEGO

31,1 Ah
1120 Wh
8,5 kg z szelkami

Akumulator plecakowy o bardzo dużej pojemności
(31,1 Ah), długotrwałej mocy i doskonałej wydajności
umożliwia pracę z mniejszą liczbą przestojów, co
przekłada się na większą produktywność. Regulowane
szelki mają ergonomiczny kształt i zapewniają większą
wygodę dzięki szerokim, wyściełanym pasom na
ramiona i pasowi biodrowemu.

Ergonomiczne szelki do przenoszenia akumulatora
plecakowego. Pozwalają w prosty sposób zdejmować
i wymieniać akumulatory z innymi członkami zespołu,
przy jednoczesnym optymalnym dostosowaniu szelek
do indywidualnych potrzeb użytkownika.


zestaw (akumulator i szelki)


HUSQVARNA BLi300

HUSQVARNA BLi200/ BLi200X

9,4 Ah
338 Wh
1,9 kg

HUSQVARNA BLi100 

5,2 Ah
187 Wh
1,3 kg

Zintegrowany akumulator 9,4 Ah do użytku profesjonalnego. Zapewnia długi czas działania i najkorzystniejszy
na rynku stosunek wydajności do ciężaru. Wskaźnik
naładowania z 4 diodami, praca niezależnie od pogody,
znakomite chłodzenie. Do 1500 cykli ładowania.

2,6 Ah
94 Wh
0,9 kg

Zintegrowany akumulator 5,2 Ah do użytku profesjonalnego. Długie działanie pomimo niewielkich rozmiarów.
Wskaźnik naładowania z 4 diodami, praca niezależnie od
pogody, znakomite chłodzenie. Do 1500 cykli ładowania.

Zintegrowany, lekki akumulator 2,6 Ah do użytku
profesjonalnego. Wskaźnik naładowania z 4 diodami,
praca niezależnie od pogody, znakomite chłodzenie.
Do 1500 cykli ładowania.

HUSQVARNA QC500

HUSQVARNA QC330

HUSQVARNA QC80F

PRZETWORNICA NAPIĘCIA

Niezwykle szybkie ładowanie. Czas
ładowania BLi300, BLi550X oraz BLi950X
o 50% krótszy niż ładowarką QC330.
Aktywne chłodzenie akumulatorów,
dwudiodowy wskaźnik ładowania, duża
moc wyjściowa.

Szybka ładowarka z aktywnym
chłodzeniem akumulatorów i dwudiodowym wskaźnikiem ładowania.

Ładowarka do użycia w terenie,
podłączana do wyjścia 12 V
w samochodzie w trakcie transportu.

Umożliwia szybkie ładowanie
akumulatora w terenie dzięki przekształcaniu prądu stałego 12 V z dowolnego
akumulatora kwasowo-ołowiowego na
prąd zmienny 220 V na potrzeby szybkich
ładowarek QC500 i QC330.

HUSQVARNA VI600F

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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