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Bez względu na miejsce pracy, Husqvarna Construction 
oferuje inteligentne, wytrzymałe maszyny wysokiej jakości, 
które pomagają w wydajnym i bezpieczniejszym wierceniu 
w każdych warunkach. Nasza oferta obejmuje wszechstronne 
maszyny o dużej mocy, jak również narzędzia diamentowe do 
różnego rodzaju prac budowlanych. Wszystkie nasze systemy 
zaprojektowano z myślą o użytkowniku, jego potrzebach 
i wyzwaniach, z jakimi mierzy się na co dzień.

Nasza misja jest prosta: pomóc przygotować flotę maszyn 
na każde wyzwanie oraz zapewnić szybkie, bezproblemowe 
wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Naszym zadaniem 
jest zrozumienie Twojej firmy i wierzymy, że to zobowiązanie 
w połączeniu z naszym bogatym doświadczeniem i wiedzą 
może w istotny sposób wpłynąć na Twoją działalność.

Szczegółowe informacje na temat produktów i specyfikacje techniczne można znaleźć na husqvarnacp.com
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TWÓJ PARTNER 
W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI

WIĘKSZA RENTOWNOŚĆ
Maszyny Husqvarna są łatwe w obsłudze, można je 
szybko uruchomić, a ich konstrukcja niezmiennie poprawia 
wydajność. W połączeniu z solidnym, wysokiej jakości 
wykonaniem może to zoptymalizować sprawność, 
jednocześnie zwiększając rentowność.

MNIEJSZE ZMĘCZENIE OPERATORA
Wszystkie maszyny Husqvarna zostały ergonomicznie 
zaprojektowane z myślą o łatwiejszej, mniej męczącej 
obsłudze. Dzięki temu można zmniejszyć obciążenie 
operatora i zaoszczędzić energię.

BEZPIECZNIEJSZA PRACA
Naszym priorytetem jest minimalizacja zagrożeń dla 
użytkownika i operatora. Projektując i konstruując nasze 
maszyny dokładamy wszelkich starań, by zapewnić większe 
bezpieczeństwo zarówno operatorowi, jak i innym osobom, 
nawet w ciężkich warunkach pracy.

OPTYMALNY ZWROT Z INWESTYCJI  
DZIĘKI WSZECHSTRONNOŚCI
Jako że maszyny Husqvarna tworzone są z myślą 
o wszechstronności i kompatybilności, sprawdzają się w wielu 
różnych zastosowaniach, optymalizując zwrot z inwestycji.

AKTYWNY PARTNER
Na stronie husqvarnacp.com można znaleźć aktywne 
wsparcie oraz instrukcje obsługi. Informacje o produktach 
oferujemy także w takich kanałach, jak YouTube, Facebook 
i inne media społecznościowe.
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KOSZT OPERATORA
NIŻSZY 

KOSZT OPERATORA

SERWIS, NAPRAWY, 
MOBILNY WARSZTAT,  

BIURO ITP.

NIŻSZY KOSZT SERWISU 
I NAPRAW, MOBILNEGO 
WARSZTATU, BIURA ITP.

NARZĘDZIA DIAMENTOWE
NARZĘDZIA DIAMENTOWE 

HUSQVARNA

INWESTYCJE W SPRZĘT

ZYSK
WIĘKSZY ZYSK

SPRZĘT HUSQVARNA

Zwiększenie rentowności wymaga większej 
efektywności. Im wydajniejszy dzień pracy, tym 
wyższe faktury wystawiane klientom. Skutecznym 
sposobem na osiągnięcie zysków jest korzystanie 
z wydajnych maszyn i narzędzi. Łatwość użytkowania 
i ergonomiczna konstrukcja maszyn zmniejszają 

na przykład zmęczenie fizyczne użytkownika, 
umożliwiając tym samym dłuższe i efektywniejsze 
zmiany robocze. Dodatkowo posiadanie zawsze pod 
ręką kilku dodatkowych narzędzi diamentowych 
zapewnia maksymalną sprawność maszyn 
bez zakłóceń.

MĄDRY WYBÓR, PRZYSZŁY ZYSK

Inwestycje w nowe maszyny lub narzędzia 
stanowią zaskakująco niewielki odsetek kosztów 
operacyjnych. Mądre inwestycje w wydajne maszyny 
dziś mogą mieć pozytywny wpływ na działalność 

w przyszłości. Wystarczy skontaktować się ze swoim 
przedstawicielem Husqvarna, który pomoże znaleźć 
rozwiązania maksymalizujące sprawność i zapewni 
firmie wzrost wydajności.

5



PRODUKTY AKUMULATOROWE
HUSQVARNA

Jeżeli chodzi o zasilanie akumulatorowe, staramy się wyprzedzać innych. Oferujemy 
wysoką moc i wydajność, jakiej oczekują i na jaką zasługują użytkownicy. Bez 
paliwa, przewodów i bezpośrednich emisji. Otwieramy możliwości realizacji nowych 
zadań, a także bezpiecznej, cichszej i łatwej pracy. Zapraszamy do zapoznania się 
z maszynami akumulatorowymi Husqvarna – naładowanymi możliwościami.

ODKURZACZ DE 120 PACE
Nadchodzi DE 120 PACE – odkurzacz 
klasy H do ciężkich zadań, zasilany 
przez system PACE. Został stworzony 
dla większych ręcznych maszyn do cięcia 
i wiercenia oraz szlifierek do posadzek, 
jak również wiertnic ze statywem.

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE TARCZE
Na potrzeby przecinarki K 1 PACE stworzyliśmy 
specjalne tarcze maksymalizujące wydajność 
roboczą systemu PACE oraz głębokość cięcia.

PRZECINARKA K 1 PACE
Nowa przecinarka K 1 PACE wykorzystuje niezwykle wydajny 
system akumulatorowy PACE, radząc sobie z najcięższymi 
zadaniami. Dostępna jest także w wersji Rescue.

AKUMULATORY I ŁADOWARKI PACE
Wytrzymała konstrukcja systemu akumulatorowego PACE Husqvarna 
umożliwia pracę w ciężkich, wymagających warunkach zarówno 
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dostępne są akumulatory 
w dwóch rozmiarach z wbudowaną łącznością i dwiema ładowarkami. 
Wszystko to zapewnia wysoką moc i szybkie ładowanie, co przekłada się 
na dobrze wykonane zadanie. To jak długo trzeba ciąć?

Naładowane możliwościami

PACE
Duża moc. Elastyczność. Brak przewodu. Zasilanie elektryczne. 
Nasz system akumulatorowy PACE zapewnia wysoką moc  
oraz jeszcze większą swobodę i elastyczność.

DOSTĘPNY 
WKRÓTCE
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NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO 
MASZYN AKUMULATOROWYCH 
i-SERIES
Nasze specjalnie zaprojektowane tarcze 
i wiertła cienkościenne do modeli K535i 
i DM540i zapewniają wydajną pracę. 

WIERTNICA DM 540i
DM540i to wiertnica o dużej mocy, 
zoptymalizowana pod kątem wiercenia 
ręcznego. Odpowiednia do wiercenia 
na mokro i na sucho, z możliwością 
zamocowania na statywie.

LISTWA BV 30i
Wydajne, zrównoważone wykańczanie betonu 
dzięki w pełni kompatybilnej listwie BV 30i. 
Sprawdza się zwłaszcza przy pracach wewnątrz.

PRZECINARKA K 535 i
K535i zapewnia doskonały 
stosunek mocy do ciężaru i niski 
poziom drgań. Możliwość cięcia 
na mokro i na sucho.

LAMPA BUDOWLANA WL 8i
Lampę budowlaną WL 8i można ustawiać 
pod różnymi kątami, a także wyposażyć 
w rozpraszacz i zamontować na statywie, 
co zapewnia wygodne i elastyczne 
użytkowanie.

Akumulatory i ładowarki i-SERIES
Akumulatory o długim czasie działania 
i korzystnym stosunku wydajności do ciężaru. 
Ładowarki z funkcją szybkiego ładowania 
i aktywnym chłodzeniem akumulatora.

ZBIORNIK NA WODĘ WT 15i
WT 15i to kompaktowy i łatwy w użyciu 
zbiornik na wodę o pojemności 15 l 
z miejscem na ładowarkę akumulatorów.

i-SERIES
i-Series to prawdziwie wszechstronna linia maszyn do 
szeregu różnych zastosowań w pracach budowlanych, 
kompatybilna z szerokim wachlarzem produktów 
Husqvarna do pracy w lesie i ogrodzie.

ODKURZACZ DE 110 i
Akumulatorowy odkurzacz DE 
110i jest kompaktowy, łatwy 
w użyciu i wyposażony w funkcję 
łączności. Doskonale pasuje 
do maszyn akumulatorowych 
systemu i-Series.
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POZNAJ WYDAJNOŚĆ
PRIME™

K 7000 RING

PP 65

K 7000 CHAIN

DM 700

K 7000

WS 220

Wraz z rozwojem firmy, sprzęt Husqvarna PRIME™ pozwala łączyć i wykorzystywać 
maszyny z coraz większą wydajnością i rentownością. To oferta potężnych maszyn 
wysokiej częstotliwości do przecinania, cięcia ścian i wiercenia, zapewniająca moc 
i niezawodność, a także wysoką efektywność i większy obrót. Dzięki naszej nowej 
generacji maszyn ręcznych oraz niezwykle wytrzymałemu agregatowi PP70 można 
uzyskać większą wydajność w dowolnym miejscu, gdy tylko jest to konieczne.
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PP 70
MODUŁOWOŚĆ

Agregat oddzielony jest  
od urządzenia tnącego, co 
ogranicza jego narażenie  
na pył i drgania.

ELEKTRYCZNE ZASILANIE

Radzenie sobie z niestabilnym 
prądem.

INTELIGENCJA

Automatyczne wykrywanie 
i dostosowywanie się do 
podłączonego urządzenia 
i źródła zasilania ułatwia 
obsługę.

POTĘŻNA MOC

Maksymalna moc to 6,5 kW. 
Możliwość podłączenia do 
zasilania 3- i 1-fazowego.

Potężna moc
Rewolucyjne rozwiązanie
Inteligencja
Modułowość
Elektryczne zasilanie
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JAK W MASŁO

WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIE DIAMENTOWE  
HUSQVARNA I POCZUJ MOC

Zbrojony beton, granit, cegły i bloki ścienne – tam, gdzie inni widzą twardą powierzchnię, my dostrzegamy 
coś innego. Wyobraź sobie to uczucie, gdy twardy jak skała materiał przeistacza się w coś przypominającego 

masło. To poczucie kontroli. I pewność siebie przy pracy. Świadomość, że najcięższe zadania można 
wykonać łatwo i bezpieczniej. Wybierz swoje narzędzie diamentowe Husqvarna i poczuj moc.
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WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIE DIAMENTOWE  
HUSQVARNA I POCZUJ MOC
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Dzięki systemowi wiertniczemu Husqvarna sprostasz każdemu zadaniu 
związanemu z wierceniem bez żadnych opóźnień. Liczne otwory, twarde 
materiały, głębokie nawierty, wąskie przestrzenie, stałe przeszkody, 
wymagające środowisko czy nawet zła pogoda – bez względu na sytuację, 
nasze maszyny pozwolą wykonać każde zadanie szybciej i wydajniej.

GOTOWY 
NA KAŻDE 
WIERCENIE

READY FOR ANY
DRILLING CHALLENGE
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Tworząc i doskonaląc nasze wiertnice, statywy do wiertnic 
i diamentowe wiertła koronowe, bierzemy pod uwagę cały 
system, tak by zaoferować kompletne, zintegrowane rozwiązanie 
dostosowane do potrzeb. W ramach naszego systemu maszyny, 
narzędzia i statywy współpracują ze sobą, by ułatwić 
przygotowanie do pracy i zapewnić płynne działanie.

DOBRZE 
WYKORZYSTAJ 
KAŻDĄ MINUTĘ

SZTYWNE I WYTRZYMAŁE 
STATYWY DO WIERTNIC
Dobry statyw do wiertnic powinien 
dawać sobie radę w trudnych warunkach, 
umożliwiając łatwy transport i niezawodne 
mocowanie w dowolnym położeniu, a także 
powinien być na tyle wytrzymały i stabilny, by 
wykonać każde zadanie. Statywy do wiertnic 
Husqvarna są zoptymalizowane pod kątem 
naszych wiertnic z mocowaniem na wpust.

WYDAJNE WIERTŁA KORONOWE
Wiertła Husqvarna tworzone są wraz 
z naszymi wiertnicami, by zapewnić 
wysoką wydajność pracy. Technologia 
Diagrip™ gwarantuje szybkie i płynne 
wiercenie w silnie zbrojonym betonie. 
Dostępne są również specjalne wiertła do 
wiercenia ręcznego na sucho.

WIERTNICE O DUŻEJ MOCY
Wiertnice Husqvarna dostępne są w wersjach ręcznych ze statywem 
współpracujących z różnymi źródłami zasilania – elektrycznymi, hydraulicznymi 
oraz modelami PRIME™. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, 
wyposażone są w wytrzymałe przekładnie zapewniające optymalne prędkości 
obrotowe, inteligentną elektronikę zapewniającą skuteczne zabezpieczenie 
i cechują się ergonomiczną konstrukcją  
zapewniającą wygodną obsługę. 

POPRAWA  
ŚRODOWISKA PRACY
Ten potężny odkurzacz na 
mokro zaprojektowano z myślą 
o najcięższych zadaniach. 
Wyposażony jest w pojemnik ze 
stali nierdzewnej oraz chłodzoną 
olejem pompę do ścieru. 
Wypompowywanie i ssanie 
mogą przebiegać jednocześnie, 
a w połączeniu z naszymi 
inteligentnymi akcesoriami do 
wiercenia W70P może pomóc 
w utrzymaniu miejsca pracy 
w czystości.

WYTRZYMAŁE AGREGATY
Te oddzielne źródła zasilania 
są wykorzystywane z naszymi 
najpotężniejszymi systemami wiertniczymi. 
Lekkie agregaty PRIME™ oferują zasilanie 
jedno- i trójfazowe, a nasze agregaty 
hydrauliczne są dostępne w wersjach 
trójfazowych i spalinowych.

INTELIGENTNE  
AKCESORIA DO WIERCENIA
Husqvarna oferuje wszechstronny wybór 
inteligentnych akcesoriów do wydajnego 
wiercenia, w tym różnego rodzaju zestawy 
do kotwienia, kolektory pyłu i ścieru i wiele 
więcej. Zaprojektowane z myślą o szybkim 
i bezproblemowym współdziałaniu. 
Szyny od statywu wiertnicy DS900 mogą 
być również wykorzystywane z piłami 
ściennymi z serii WS400.
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WIERTNICE HUSQVARNA 
DM 400 I DM 430
Te potężne, wytrzymałe wiertnice elektryczne stworzono na potrzeby średnio ciężkiego 
i ciężkiego wiercenia koronowego, gdy zadanie wymaga niezawodności i wysokiej efektywności. 
Dzięki aluminiowej obudowie i ergonomicznemu, ochronnemu uchwytowi do przenoszenia 
są łatwe w użyciu, wytrzymałe i wydajne. Oba modele umożliwiają odprowadzanie wody, 
wentylację, wiercenie pod kątem, wiercenie „ściegiem” oraz pracę blisko narożników.

DM 400

DM 430

ERGONOMICZNY TRANSPORT
Poręczny uchwyt ułatwia transport 
i obsługę.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Niezawodna trzystopniowa przekładnia 
zapewnia wysoką wydajność wiercenia 
i dłuższe okresy bezobsługowe, 
a zoptymalizowana prędkość obrotowa 
umożliwia szybszą i efektywniejszą pracę.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
Aluminiowa obudowa i ochronny uchwyt 
do przenoszenia chronią maszynę przed 
trudnymi warunkami i złą pogodą.

ELGARD™
Maszyna pracuje pulsacyjnie, 
ostrzegając użytkownika o zbliżającym 
się przeciążeniu. Dzięki temu wzrasta 
wydajność pracy i trwałość produktu.

SZYBKOZŁĄCZE
Umożliwia prosty montaż na statywie, 
oszczędzając czas.

WBUDOWANA ŁĄCZNOŚĆ
Udoskonalona wersja Husqvarna Fleet Services™ 
umożliwia analizę danych i dostarcza informacji 
na temat stanu maszyny.
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STATYW DO WIERTNIC 
HUSQVARNA DS 500
DS 500 to średniej wielkości statyw do wiertnic 
przeznaczony do szeregu profesjonalnych operacji 
związanych z wierceniem koronowym. Łączy w sobie 
wysoką stabilność i wytrzymałość z zaskakująco niskim 
ciężarem, a szybkozłącze i lekka konstrukcja znacznie 
ułatwiają i usprawniają obsługę. Wąski wózek ze 
zoptymalizowanym przełożeniem doskonale pasuje do 
wiertnic Husqvarna DM 400 i DM 430 oraz podobnych, 
jednofazowych silników do wiertnic o dużej mocy.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
W pełni metalowa konstrukcja ze zoptymalizowanym 
udziałem części stalowych, aluminiowych i magnezowych 
zapewnia stabilność i trwałość bez zwiększania ciężaru. 
Wynikiem jest prosta obsługa, niezawodność  
i wyższa efektywność.

ŁATWA INSTALACJA I REGULACJA
Szybkozłącze do silnika wiertnicy i łatwa regulacja  
kąta wspornika tylnego ułatwiają ustawienie urządzenia 
i wiercenie pod kątem. W razie potrzeby wózek można 
łatwo zdemontować z kolumny.

PRECYZJA I WYDAJNOŚĆ
Konstrukcję wzmacnianej stalą, tłoczonej kolumny 
z aluminium zoptymalizowano pod kątem wysokiej 
precyzji i wydajności wiercenia. Zawiasy bez luzu 
zapewniają większą stabilność.

STABILNOŚĆ I NISKI CIĘŻAR
Wzmacniana stalą płyta podstawy z odlewanego magnezu 
zapewnia solidne kotwienie, jednocześnie obniżając ogólny 
ciężar, dzięki czemu DS 500 jest poręczny i łatwy w obsłudze.
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NARZĘDZIA DIAMENTOWE
DO WIERCENIA

16



Więcej informacji na temat narzędzi diamentowych Husqvarna można znaleźć na husqvarnacp.com

PRAWDZIWE ŻYCIE, PRAWDZIWA WYDAJNOŚĆ
Nowe wiertło D 1510 Z-Edge zostało zaprojektowane, by 
sprawdzać się tam, gdzie to najważniejsze – w prawdziwym 
życiu. I właśnie tu Z-Edge wiele zmienia dzięki szybszej, 
płynniejszej pracy i zwiększonej trwałości. W 2021 roku 
zmieniliśmy konstrukcję górnej części D 1510 Z-Edge, 
znacznie obniżając poziom drgań i zapewniając  
optymalną wydajność od samego początku.

Husqvarna już od ponad siedemdziesięciu lat produkuje najnowocześniejsze wiertła 
dla profesjonalistów i osób często wykorzystujących je w swojej pracy. Nasza oferta 
wierteł obejmuje trzy serie: Złotą, Srebrną i Brązową. Poziom Złoty to seria Elite-Drill 
– wiertła zapewniające płynniejsze i szybsze wiercenie na potrzeby intensywnych 
i bardziej wymagających zastosowań. Na poziomie Srebrnym oferujemy Vari-Drill, 
spawane laserowo narzędzia o wysokiej wydajności, zapewniające trwałość 
i bezproblemowe działanie. Seria Tacti-Drill z poziomu Brązowego obejmuje 
niezawodne, spawane laserowo wiertła o wysokiej wartości do niezbyt  
intensywnego użytkowania w bardziej wymagających zastosowaniach.

Z-EDGE
Segmenty w kształcie litery Z zmniejszają tarcie 
między segmentami a ciętym materiałem,  
co pozwala obniżyć drgania, zapewniając  
szybszą, płynniejszą pracę i większą  
trwałość. Górna część wierteł  
Z-edge zapewnia szybkie,  
precyzyjne i płynne  
nawiercanie.
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WIERTNICE
ZE STATYWEM

ELITE-DRILL
Złota seria obejmuje nasze dobrze 
znane wiertła D 1400 Elite-Drill i Z-Edge 
z charakterystyczną konstrukcją 
górnej części minimalizującą drgania 
i zapewniającą optymalną wydajność  
od samego początku.

DM 700
Maks. średnica wiertła, ze statywem 600 mm (do 750 mm w bardziej miękkim betonie)
Napięcie 400 / 230 V, 220–240 V / 115–120 V
Znamionowa moc wejściowa 6 kW
Ciężar 14 kg

DM 400
Maks. średnica wiertła, ze statywem 350 mm
Napięcie 220–240 V / 100–120 V
Znamionowa moc wejściowa 3,2 kW
Ciężar 14 kg

DM 430
Maks. średnica wiertła, ze statywem 450 mm
Napięcie 220–240 V / 100–120 V
Znamionowa moc wejściowa 3,2 kW
Ciężar 15,5 kg

DM 280
Maks. średnica wiertła, ze statywem 350 mm
Napięcie 220–240 V / 100–120 V
Znamionowa moc wejściowa 2,7 kW
Ciężar 13 kg

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO WIERTNIC
Husqvarna produkuje najnowocześniejsze wiertła 
diamentowe dla profesjonalistów i osób  
często wykorzystujących je w swojej  
pracy. Nasza oferta wierteł obejmuje  
trzy serie: Złotą, Srebrną i Brązową.
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Maks. średnica wiertła, ze statywem 650 mm
Maks. ciśnienie hydrauliczne 140 bar
Moc wyjściowa 6 kW przy 40 l/min
Ciężar 16 kg

VARI-DRILL
Seria Vari-Drill to nasza kategoria poziomu 
Srebrnego, idealna dla wykonawców 
robót ogólnych i profesjonalnego użytku 
we wszystkich zastosowaniach. Jest 
zoptymalizowana pod kątem pracy w wielu 
różnych materiałach, w tym twardym, 
średnim, miękkim i ściernym betonie, 
asfalcie, cegle i betonowych blokach.

TACTI-DRILL
Seria Tacti-Drill należy do naszej 
Brązowej kategorii i jest przeznaczona 
dla sporadycznych użytkowników. 
Wiertła te łączą łatwość użytkowania 
z wysoką jakością, trwałością 
i przystępną ceną.

WIERTNICA HYDRAULICZNA
HUSQVARNA DM 406 H

WIĘCEJ INFORMACJI 
MOŻNA ZNALEŹĆ NA 
HUSQVARNACP.COM
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DS 250
Maks. średnica wiertła 250 mm
Maks. zalecana długość wiertła 584 / 700 mm
Długość posuwu 685 mm
Ciężar 16 kg

DS 900
Maks. średnica wiertła 900 mm
Maks. zalecana długość wiertła 900 mm
Długość posuwu 950 mm
Ciężar 24 kg

DS 500
Maks. średnica wiertła 500 mm
Maks. zalecana długość wiertła 680 mm
Długość posuwu 706 mm
Ciężar 17,6 kg

STATYWY DO WIERTNIC
Wiercenie wielu otworów można zoptymalizować dzięki statywom do wiertnic 
Husqvarna. Oferują łatwy transport, kotwienie i konfigurację, a po ustawieniu 
tworzą wytrzymałą i stabilną platformę zapewniającą zoptymalizowaną 
wydajność i wysokiej jakości rezultaty.

DS 150
Maks. średnica wiertła 150 mm
Maks. zalecana długość wiertła 497 mm
Długość posuwu 495 mm
Ciężar 15,5 kg
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DS 50 COMBI
Maks. średnica wiertła 300 mm
Maks. zalecana długość wiertła 500 mm
Długość posuwu 1090 mm
Długość, wspornik teleskopowy 3,1 m
Ciężar 21 kg

DS 40 GYRO
Maks. średnica wiertła 150 mm
Maks. zalecana długość wiertła 500 mm
Długość posuwu 600 mm
Długość, wspornik teleskopowy 3,1 m
Ciężar 30 kg

DS 50 GYRO
Maks. średnica wiertła 350 mm
Maks. zalecana długość wiertła 670 mm
Długość posuwu 670 mm
Długość, wspornik teleskopowy 3,1 m
Ciężar 56,5 kg

STATYWY GYRO
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WIERTNICE 
RĘCZNE

DM 220
Maks. średnica wiertła, bez statywu 80 mm
Maks. średnica wiertła, ze statywem 150 mm
Napięcie 220–240 V / 100–120 V
Znamionowa moc wejściowa 1,85 kW
Ciężar 7 kg

DM 200

Maks. średnica wiertła, bez statywu 80 mm
Napięcie 220–240 V / 100–120 V
Znamionowa moc wejściowa 2,0 kW
Ciężar 6,4 kg

DM 540 i

Maks. średnica wiertła, bez statywu 75 mm
Maks. średnica wiertła, ze statywem 100 mm
Napięcie 36 V
Ciężar 6,8 kg

DM 230
Maks. średnica wiertła, bez statywu 80 mm
Maks. średnica wiertła, ze statywem 150 mm
Napięcie 220–240 V / 100–120 V
Znamionowa moc wejściowa 1,85 kW
Ciężar 7 kg

ELITE-DRILL TW
Elite-Drill D 10 TW to doskonałe rozwiązanie do 
lekko zbrojonego betonu i cegły budowlanej. 
DM 540 i zapewnia o 25% wyższą prędkość 
wiercenia i nawet o 20% większą długość rdzenia 
na jednym naładowaniu akumulatora. Elite-Drill 
D 35 TW to doskonałe rozwiązanie do statywów  
do wiertnic i lekko zbrojonego betonu. Dostępne 
w wielu rozmiarach do pracy na mokro i na sucho.

Por. nasz najbliższy konkurent w akumulatorowym wierceniu 
koronowym w zbrojonym betonie.

WIERTŁA CIENKOŚCIENNE
W 2022 roku wprowadzamy na rynek 
nowe wiertła o cienkich ścianach, 
stworzone, by ułatwić wiercenie poprzez 
optymalizację wykorzystania mocy 
akumulatora DM 540i. Odpowiednie 
także do wiertnic o małej mocy.
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WIERTNICE 
ZE STATYWEM

DM230 i DS150 DM220 i DS250

DMS 240
Maks. średnica wiertła 250 mm
Długość posuwu, maks. 685 mm
Napięcie 230 / 110 V
Znamionowa moc wejściowa 2,4 kW
Całkowity ciężar 20,4 kg

DMS 160 AT
Maks. średnica wiertła, bez statywu 80 mm
Długość posuwu, maks. 700 mm
Napięcie 230 / 110 V
Znamionowa moc wejściowa 1,55 kW
Całkowity ciężar 12 kg

DMS 160 A
Maks. średnica wiertła, bez statywu 80 mm
Długość posuwu, maks. 700 mm
Napięcie 230 / 110 V
Znamionowa moc wejściowa 1,55 kW
Całkowity ciężar 10,5 kg

WIERTNICE  
NA STATYWIE
Nasze wiertnice ręczne 
doskonale sprawdzają się 
także na statywie.
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PP 492
Prąd znamionowy 32 A
Napięcie 380–480 V
Przepływ wody 3,5 l/min.
Maks. ciśnienie wody 7 bar
Ciężar 25,8 kg

PP 70
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie 3 × 400 V
Przepływ wody 1,0 l/min.
Maks. ciśnienie wody 7 bar
Ciężar 18 kg

VP 2000
Prąd znamionowy 32 A
Napięcie 380–480 V
Przepływ wody 3,5 l/min.
Maks. ciśnienie wody 7 bar
Ciężar 25,8 kg

AKCESORIA DO WIERCENIA
W naszej szerokiej ofercie oryginalnych akcesoriów można znaleźć agregaty 
optymalizujące wydajność, odkurzacze poprawiające jakość środowiska pracy 
oraz zbiorniki na wodę zwiększające efektywność pracy.

AGREGATY

POMPA PRÓŻNIOWA
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ODKURZACZ ŚCIERU W 70 P
Prąd znamionowy 5,2 A
Napięcie 230 V
Maks. ciśnienie 220 mbar
Przepływ powietrza 200 m³/h
Ciężar 47 kg

ODKURZACZ ŚCIERU W 250 P
Prąd znamionowy 5,2 A
Napięcie 230 V
Maks. ciśnienie 220 mbar
Przepływ powietrza 160 m³/h
Ciężar 27 kg

ODKURZACZE I ODKURZACZE ŚCIERU

ZBIORNIKI  
NA WODĘ

ZBIORNIK NA WODĘ WT 15 / WT 15 i ZBIORNIK NA WODĘ WT 2 GO

Szczegółowe informacje na temat produktów i specyfikacje techniczne można znaleźć na husqvarnacp.com
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PIERŚCIENIE DO ŚCIERU ZESTAWY DO KOTWIENIA

ŁĄCZNIKI

NARZĘDZIE DO WIERTEŁ DŁUGIE ŚRUBY POZIOMUJĄCE

KOŁA

PŁYTY PRZYSSAWNE

WYSOKI WSPORNIK TYLNYTULEJA ODLEGŁOŚCIOWA

DŁUGIE KOLUMNY

AKCESORIA DO WIERCENIA

Szczegółowe informacje na temat produktów i specyfikacje techniczne można znaleźć na husqvarnacp.com
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HUSQVARNA UPCARE 
POZWALA CI SIĘ SKUPIĆ 
NA SWOJEJ FIRMIE.
Aby dowiedzieć się więcej, 
skontaktuj się z najbliższym 
dilerem Husqvarna lub odwiedź 
husqvarnacp.com.

Konserwacja i serwis w znaczący sposób wpływają 
na ogólną wydajność. Niemniej jednak planowanie 
i śledzenie przeglądów serwisowych może być 
czasochłonne, zwłaszcza w przypadku dużego parku 
maszynowego. Czemu więc nie pozostawić tego nam?

UMOWY SERWISOWE
UPCARE

UpCare to umowa serwisowa opracowana z myślą o usprawnieniu 
działalności firmy. Pozwalając nam zarządzać swoimi przeglądami 
serwisowymi poprzez aktywną konserwację, minimalizujesz  
zakłócenia w pracy swojej firmy. Rezultatem są krótsze przestoje 
i większa oszczędność.

Oto jak działa Husqvarna UpCare:

1. Otrzymujesz propozycję zawarcia umowy serwisowej UpCare.

2. Umowa zostaje przypisana sprzętowi i naliczana jest okresowa opłata.

3. Sprzęt wyposażony jest w łączność, tak byśmy mogli go 
monitorować pod kątem zalecanych przeglądów serwisowych.

4. W razie jakiegokolwiek problemu wystarczy skontaktować się 
z najbliższym serwisem Husqvarna.

5. Monitorujemy harmonogram serwisu Husqvarna i zawiadamiamy 
o konieczności naprawy lub przeglądu.
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Dla właścicieli grupy urządzeń dostęp do Husqvarna 
Fleet Services™ oznacza liczne korzyści. Z Husqvarna 
Fleet Services™ mogą łatwo tworzyć wykazy 
posiadanych urządzeń, sprawdzać bieżący status 
maszyn, ich lokalizację i potrzeby serwisowe.

Dzięki wbudowanej lub dostępnej dodatkowo funkcji 
łączności, maszyna może gromadzić i przesyłać ważne 
informacje do portalu Husqvarna Fleet Services™, 
umożliwiając ich analizę i podejmowanie na tej 
podstawie decyzji.

HUSQVARNA
FLEET SERVICES™

Podłącz swoją flotę,  
by uzyskać pełną kontrolę:

 Wykaz urządzeń
 Dostępne maszyny
 Czas działania/Stopień wykorzystania
 Planowanie przeglądów

Załóż konto Fleet na stronie:  
https://fleetservices.husqvarna.com/signup  
i pobierz aplikację z App Store lub Google Play.
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