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Nářadí Husqvarna pro práci v lese, parcích a na zahradách vychází z unikátního vztahu mezi člověkem, 
strojem a přírodou – mezi naší společností a lidmi, kteří naše výrobky každý den používají k formování 
přírody kolem sebe. Lidé, kteří potřebují to nejlepší nářadí a stroje pro dosažení těch nejlepších výsledků. 
 Když narazíte na problém, s nářadím Husqvarna ho zvládnete. Pro náročnou práci pro vás máme 
nářadí, které je lehčí než dřív, pohodlně se přenáší a snadno se používá. Přitom jejich vliv na okolní 
prostředí, jako jsou hluk a znečištění, je naprosto minimální. Přinášíme vám výrobky, s kterými můžete 
pracovat lépe, snadněji, účinněji a bezpečněji než dřív.

DALŠÍ NABÍDKU NALEZNETE NA STRÁNCE HUSQVARNA.COM
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Společnost Husqvarna provádí nepřetržitý vývoj produktů a vyhrazuje si právo změnit vzhled, specifikace a úroveň vybavení. Všechny výrobky s pohyblivými 
částmi mohou být nebezpečné, pokud jsou nesprávně používány. Vždy si pečlivě přečtěte pokyny. Zařízení a výkon se mohou lišit od trhu k trhu. Požádejte 
svého prodejce o dostupné vybavení a výkon na vašem trhu. Pokud jde o konstrukci a použití oděvů, pečlivě zkontrolujte zákonné požadavky ve vaší zemi. 
Veškeré technické údaje byly aktuální v době tisku. Tato data se však mohou měnit z důvodu vývoje produktů. Nemůžeme přijmout odpovědnost za chyby tisku.

AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

ŘETĚZOVÉ PILY
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SNĚHOVÉ FRÉZY

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

SERVIS HUSQVARNA

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

APLIKACE HUSQVARNA CONNECT

VYSAVAČE

KOLEKCE OBLEČENÍ XPLORER



VYUŽIJTE CELÝ POTENCIÁL VAŠEHO STROJE  
S APLIKACÍ HUSQVARNA CONNECT. DOSTUPNÉ  
NA GOOGLE PLAY A APP STORE.

HUSQVARNA 
CONNECT PRO 
ZÍSKÁNÍ NOVÝCH 
ZKUŠENOSTÍ

Průvodci

Okamžité řešení problémů

Nákup příslušenství 
a dílů

Přehled o parametrech
Přímý kontakt  

na prodejce



APLIKACE HUSQVARNA CONNECT VŠE, CO 
POTŘEBUJETE, KDYŽ TO BUDETE POTŘEBOVAT
Aplikace Husqvarna Connect je bezplatný digitální nástroj pro vaše zařízení, díky kterému budou vaše 
venkovní práce a zacházení se strojem jednodušší, účinnější a hodnotnější než dřív. V aplikaci naleznete 
uživatelské příručky pro bezproblémové spuštění a údržbu, tipy pro řešení problémů a průvodce, seznamy 
náhradních dílů podle jednotlivých výrobků a vyhledávač prodejce s pokyny, kontaktními  
informacemi a provozní dobou.
 S výrobky, které podporují funkci Bluetooth, rovněž získáte přístup k dalším funkcím, jako je 
statistika provozní doby, stav nabití, dětský zámek, upozornění v reálném čase pro provedení 
údržby a řešení problémů atd. 

VÝHODY
 Průvodce pro uživatele

  Přehled vlastností

  Statistika provozní doby

 Stav nabití

  Vyhledání nejbližšího autorizovaného 
prodejce

  Výběr preferovaného prodejce

 Přímý kontakt na prodejce

 Okamžité řešení problémů

 Zjednodušená údržba

 Servisní upozornění

  Seznamy náhradních dílů podle 
výrobků



V SOULADU 
S PŘÍRODOU
Inovace pro zachování udržitelnosti.
 U nás, ve společnosti Husqvarna, je udržitel-
nost tématem blízkým našim srdcím. Příroda je 
koneckonců místem, kde trávíme nejvíce svého 
času. Snížení našeho vlivu na přírodu a vlivu 
komunit, ve kterých pracujeme, není pouze 
firemní odpovědnost! Je to náš nejdůležitější úkol! 
 Proto je pro nás udržitelnost něčím víc, než jen 
snižování emisí oxidu uhličitého nebo dodržování 
státních norem. Promítá se to ve všem, co děláme, 
od návrhu našich výrobků, přes dodavatele, s 
kterými spolupracujeme, společnosti, do kterých 
investujeme, až po služby a inovace, které 
nabízíme. Na základě komplexního přístupu 
vytváříme řešení, která jsou nejen ergonomická  
pro lidi, kteří je používají, ale která mají také  
smysl pro samotnou přírodu. 

INOVACE PRO 
UDRŽITELNOST
Inovace pro udržitelnost jsou strategickým přístupem 
Husqvarna Group k začlenění konceptu udržitelnosti 
do jejího podnikání. Středobodem této koncepce jsou 
inovace, které k sobě přibližují lidi a přírodu. Strategie 
vychází z řešení klíčových problémů, která mohou 
přinést zásadní změny.

PRVNÍ CÍL – SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 O 10 %  
DO ROKU 2020
Naším největším příspěvkem ke zmírnění klimatické změny a zvýšení 
hodnoty pro zákazníky jsou vývoj a výroba výrobků s nižší spotřebou 
paliva a podpora dalšího rozšíření alternativních technologií s nízkými 
emisemi oxidu uhličitého. Naším cílem je do roku 2020 snížit emise  
oxidu uhličitého v hodnotovém řetězci o 10 %. Na naší cestě k dosažení 
konečného cíle v roce 2035 se však jedná pouze o jeden milník. 

S VĚDECKÝM VÝZKUMEM V ZÁDECH  
– SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 O 33 % DO ROKU 2035
V roce 2015 se mezinárodní společenství zavázalo snížit růst globální 
teploty na méně než 2 ° C ve srovnání s úrovní v předindustriální éře.  
S ohledem na tento závazek a s podporou aktuálního klimatického 
výzkumu jsme stanovili ambiciózní cíl v podobě snížení absolutních  
emisí oxidu uhličitého z našich výrobků o 33 % do roku 2035 ve  
srovnání s výchozí hodnotou emisí oxidu uhličitého v roce 2015.

JDEME PŘÍKLADEM
Husqvarna Group je první veřejně obchodovatelná švédská společnost  
a první společnost z odvětví výrobků pro práci v lese a na zahradě na 
světě, jejíž cíle pro snížení emisí CO2 schválila nevládní iniciativa Science 
Based Targets.

KE 100 % OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ  
V NAŠÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI
Stále větší využívání obnovitelných zdrojů má lví podíl na našem závazku 
snížit emise oxidu uhličitého v naší provozní činnosti. Na začátku naší 
cesty k tomuto cíli aktuálně využíváme 45 % naší spotřeby elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů a rovněž si sami vyrábíme elektrickou 
energii ze sluneční energie.



ROBOTIKA S VIZÍ: NULOVÝ VLIV
Husqvarna Automower® podporuje přechod od benzinových sekaček na trávu k tiché a efektivní 
správě trávníků v soukromých zahradách, komerčních objektech a na veřejných zelených plochách. 
Robotické sekačky Husqvarna Automower® se vyznačují mimořádně nízkou hlučností (do 58 dB) a 
při údržbě rezidenčních trávníků, parků a zelených ploch, ale i sportovních zařízení, nahradí jak ridery, 
tak tlačené sekačky, a tím zároveň sníží vaši uhlíkovou stopu i hluk.

AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI  
A UHLÍKOVÉ STOPY
Naše rozsáhlá nabídka akumulátorových zařízení nabízí příležitost k využití energetických zdrojů s 
nízkými emisemi oxidu uhličitého a zvýšení bezpečnosti. Kromě toho šetří životní prostředí absencí 
výfukových plynů, mají nižší vibrace a generují méně hluku. Jestliže se budou akumulátory nabíjet z 
obnovitelných zdrojů, bude možné emise oxidu uhličitého během celé doby použití snížit téměř na nulu.

INOVACE U ŘETĚZOVÝCH PIL PRO SNÍŽENÍ EMISÍ
Od roku 1990 jsme dokázali snížit spotřebu paliva našich řetězových pil o více než 30 %. Naše 
nejnovější řetězová pila s objemem 70 ccm pro profesionální použití má ve srovnání s předchůdci 
přibližně o 10 % nižší emise CO2, a to díky inovacím, jako je naše technologie motorů X-Torq®.  
A během posledních 20 let klesly emise NOx a HC u spalovacích motorů o více než 50 %.

SOFTWARE PRO SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA PALIVO  
A POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ
Hledáme nové způsoby, jak mohou zákazníci optimalizovat svou flotilu výrobků. Digitalizace umožnila 
získat ze zařízení důležitá data a podrobit je analýze, a tímto způsobem pomáhá zákazníkům 
optimalizovat využitelnost, provozuschopnost a efektivitu práce. Umožňuje nám také objevit nové 
cesty k ještě lepším řešením pro zákazníky a vyladění našich výrobků pro každý konkrétní úkol.

UDRŽITELNÉ INOVACE PRO BUDOUCNOST
Zatímco náš cíl pro rok 2020 se v naší aktuální nabídce výrobků primárně opírá o udržitelné výrobky, 
pracujeme již na budoucích inovacích, jako je např. Husqvarna Battery Box – první nástroj uživatelů 
zahradního nářadí, který kombinuje odpovědnost k životnímu prostředí se sdílenou ekonomikou. 
Upozorňujeme na to, že tento výrobek je stále v pilotní fázi vývoje a jeho budoucí podoba se bude 
odvíjet od situace na trhu.

UDRŽITELNÉ ZELENÉ PLOCHY DÍKY INOVACÍM
Středem zájmu naší vize je formování zelených ploch a životního prostředí ve městech. Rozšiřováním 
využívání technologií, díky kterým jsou naše výrobky inteligentní, účinné a v maximální míře optimalizované 
pro konkrétní činnost, v neposlední řadě také investováním do udržitelných inovací – můžeme přinášet 
skutečné změny a přispívat k pozitivním změnám. Na dalších stránkách se můžete seznámit s některými  
z výsledků naší práce u různých kategorií výrobků.
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Řada akumulátorových strojů Husqvarna se vyznačuje přesně tím výkonem, provedením 
a intuitivním ovládáním, které od značky Husqvarna očekáváte. Naše řada vysoce účinných 
produktů, které jsou napájeny z Li-ion akumulátorů, zajišťují podstatně menší hluk a vibrace, 
vyžadují minimální údržbu – a nevypouštějí žádné přímé emise. Akumulátorový systém se 
širokým rozsahem možností, napájením všech produktů a maximální flexibilitou.

POHON
Z AKUMULÁTORU
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CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

BEZ RUŠIVÝCH VLIVŮ
Žádný benzin, žádný kouř, žádné výfukové emise a nízká 
hladina hluku – tichý motor vytváří příjemné pracovní prostředí 
s minimálním rušením okolí.

CHRÁNĚNÉ ČLÁNKY AKUMULÁTORŮ
Všechny naše akumulátory vyvíjíme sami a navrhujeme  
je pro frekventovanou práci v náročném prostředí. Všechny 
citlivé komponenty a články jsou zapouzdřeny a dobře 
chráněny před deštěm a nečistotami.

KOMPATIBILITA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
Akumulátorové výrobky a motory Husqvarna se vyvíjejí spo-
lečně s akumulátory. To znamená, že jsou všechny navrženy 
ke konkrétnímu účelu, takže jsou naše akumulátorové stroje 
lehčí a menší.

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA
Ruční akumulátorové výrobky Husqvarna mají funkci savE™, 
což je úsporný režim akumulátoru, který si můžete zvolit,  
když chcete maximalizovat provozní dobu.

VYSOKÝ VÝKON
Bezkomutátorové elektromotory naší vlastní konstrukce 
poskytují vysoký a trvalý točivý moment už od nízkých otáček, 
který je dostatečný pro většinu náročných úkolů. Motory jsou 
zapouzdřené a jsou navrženy jako bezúdržbové.

JEDEN AKUMULÁTOR PRO  
VŠECHNY STROJE
Všechny ručně nesené stroje Husqvarna a sekačky na trávu 
poháněné akumulátorem mohou používat stejné akumulátory 
BLi. Nabíjení netrvá dlouho, díky čemuž je akumulátor připraven 
znovu k provozu během pouhé polední přestávky. 
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MÁME ŘEŠENÍ 
PRO KAŽDOU 
VAŠI POTŘEBU
Bezkabelový komfort v prostředí se sníženou hlučností. A kromě 
toho také žádné přímé emise. Pokud jde o výkon, mnoho akumulá-
torových strojů se nyní může bez obav srovnávat se svými benzi-
novými protějšky. Produktová řada je teď komplexní od malých 
strojů s jednoduchou obsluhou pro použití při práci na zahradě 
nebo okolo domu až po odolná, profesionální zařízení s mimořádně 
velkým poměrem výkonu k hmotnosti. 
 Společnost Husqvarna vám může nabídnout přesně takové 
 akumulátorové řešení, které potřebujete.

Naši výrobní řadu 500 tvoří široká nabídka akumulátorových výrobků  
pro celodenní profesionální použití vyvinutých s ohledem na specifické 
potřeby profesionálů, kteří se starají o údržbu zelených ploch nebo 
stromů a kteří vykonávají celou řadu úkolů. Stroje mají robustní konstrukci, 
uživatelsky příznivý ergonomický tvar, jsou vhodné k práci za každého 
počasí a jsou doplněny o chytré funkce pro zvýšení efektivity a produkti-
vity. K efektivitě vaší práce dále přispívají také nízké vibrace, S nástrojem 
Husqvarna Fleet Services™ zase získáte důležité uživatelské informace.

JEDEN AKUMULÁTOROVÝ 
SYSTÉM PRO VŠECHNY 
STROJE
Akumulátorové výrobky Husqvarna jsou mimořádně flexibilní s různými 
možnostmi, pokud jde o přenášení zdroje energie. Akumulátorový systém 
tvoří akumulátory, které jsou kompatibilní s přípojkami ve všech našich 
strojích, a protože všechny naše výrobky používají akumulátory řady BLi  
a jsou navrženy pro příslušné použití, můžete vždy ze svého stroje dostat 
maximum. Nabíjení je mimořádně rychlé, takže je akumulátor během 
krátké přestávky připraven k opětovnému použití.

Akumulátory s upnutím na záda 
nebo akumulátory uložené v opasku 
FLEXI jsou vhodné pro profesionální 
použití a každodenní náročnou práci. 
Kromě toho se můžete také vždy 
spolehnout na jeden nebo dva 
připravené akumulátory BLi300 
nabíjené nabíječkou QC500.

KOMBINACE PRO EFEKTIVNÍ, PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

 CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
NABÍDKA VÝROBKŮ
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Společnost Husqvarna může nabídnout výrobky, které se snadno 
používají, mají tichý chod, neprodukují emise a disponují dostatečným 
zdrojem energie těm uživatelům, kteří se starají o zahrady u domů 
nebo je prostě baví práce na zahradě a hledají profesionální stroj od 
prověřené značky. Výrobky řady 200 a 100 s dlouhou provozní dobou 
a minimálními nároky na údržbu se jistě stanou důležitou součástí 
strojů, které používají k údržbě svých trávníků, živých plotů a stromů.

Jestliže patříte mezi uživatele, kteří jsou profesně závislí na stálé dostup-
nosti zařízení, ale přesto mají vysoké nároky na zdroje energie a výkon, 
splní všechny vaše požadavky výrobky Husqvarna řady 300 a 400.  
Tyto výrobky jsou vhodné také pro profesionály, kteří potřebují stroje  
s profesionálním výkonem, ale k méně častému a náročnému použití.

Jestliže potřebujete zdroje energie pro 
každodenní použití, doporučujeme propojit 
akumulátory BLi200/100 integrované do 
výrobku nebo přenášené na opasku FLEXI  
s přenosnou nebo adaptérovou sadou.  
Pro mimořádně rychlé nabíjení slouží  
nabíječka Husqvarna QC330.

Pro méně časté použití v domácnosti 
nebo na zahradách doporučujeme zvolit 
modely Husqvarna Bli20 / 10 s dlouhou 
provozní dobou v tenkém a pohodlném 
obalu. Nezapomeňte také na standardní 
nabíječku QC80.

KOMBINACE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ KOMBINACE PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ, KOMFORTNÍ POUŽITÍ

 KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
NABÍDKA VÝROBKŮ

 PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ
NABÍDKA VÝROBKŮ
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NOVINKA

HUSQVARNA 536LiP4
Robustní vyvětvovací pila pro efektivní práci. Nízká hmotnost, dobré 
vyvážení, vysoká rychlost řetězu. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–30 cm, 3,4 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu  
20 m/s. Délka 250 cm. Ekonomický režim savE™ pro maximální 
provozní dobu.

967 34 11-10 

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 550iBTX
Výkonný a ergonomický akumulátorový foukač s upnutím na záda 
a velkou foukací silou (21 N). Mimořádně nízké vibrace a hlučnost 
pro práci na veřejných prostranstvích a provedení odolné proti 
vlivům počasí pro maximálně flexibilní a produktivní použití 
foukače. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

76,6 dB(A), 15,6 m³/min, 67 m /s, 6,3 kg bez akumulátoru.

967 68 11-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 535i XP®
Lehká a účinná řetězová pila ideální pro stavitele, tesaře a jiné 
profesionální pracovníky. Výkonná pila bez přímých emisí. Nízké 
vibrace. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25 –35 cm, 2,6 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 
20 m /s, funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

14", 967 89 38-14

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku 

HUSQVARNA T535i XP®
Lehká, výkonná pila s horní rukojetí určená speciálně pro péči o 
stromy. Velmi snadné použití s vysokou rychlostí řetězu, nízkými 
vibracemi a nulovými přímými emisemi. Odolné vůči vlivům počasí 
(IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,4 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu  
20 m /s, funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

12", 967 89 39-12 

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 520iHD60
Velmi tichý, přitom efektivní plotostřih s prvotřídní ergonomií. 
Oboustranná střihací lišta o délce 60 cm a pohodlná rukojeť s 
několika polohami. Žádné přímé emise, nízká hlučnost a nízké 
vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. Odolné vůči 
vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 60 cm. 
Rukojeť s několika polohami a funkce savE™ pro maximální  
provozní dobu.

967 91 56-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 520iHE3
Vysoce efektivní tyčový plotostřih s dosahem 3,5 m. Komfortní 
nastavení úhlu střihací hlavy a úsporný režim savE™. Žádné přímé 
emise, nízká hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné 
pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

4,15 kg bez akumuátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 55 cm. 
Přepravní režim a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 58-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

CELODENNÍ  
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Výrobky řady 500 jsou tou nejlepší volbou pro profesionály, kteří potřebují používat své 
vybavení celý den v náročných podmínkách. Získají výkon silného benzinového motoru, 
ovšem bez emisí a s nižšími vibracemi. Pro dlouhé pracovní dny s krátkými přestávkami 
doporučujeme jako zdroj energie buď akumulátor s upnutím na záda nebo jeden či dva 
akumulátory Husqvarna BLi300, které jsou dimenzovány až na 1500 nabíjecích cyklů, 
společně s nabíječkou QC500.
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ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!

HUSQVARNA 520iLX

Pro profesionální uživatele. Výkonný vyžínač s rukojetí ve tvaru  
D a vyžínací hlavou s možností rotace oběma směry. Travní nůž 
k dostání jako příslušenství. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,0 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, 
vyžínací struna s možností rotace oběma směry, nastavitelná rukojeť. 

967 91 61-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 525iB

Tento lehký, výkonný foukač je dobře vyvážený a přispívá k 
vysokému komfortu během dlouhé práce. Tichý díky konstrukci 
ventilátoru a Li-Ion akumulátoru. Včetně jednoduchého popruhu. 
Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg bez akumulátoru. Funkce 
řízení motoru a režim boost pro maximální dobu chodu.

967 91 55-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 520iRX
Výkonný křovinořez s vynikající ergonomií a vyžínací hlavou  
s možností rotace oběma směry. Součástí dodávky travní nůž  
pro sekání husté nekultivované trávy. Odolné vůči vlivům  
počasí (IPX 4). 

3,8 kg bez akumulátoru, průměr sečení 40 cm. Funkce savE™ pro 
maximální provozní dobu. Zvýšená řidítka, vyžínací hlava T25B, 
travní nůž se třemi zuby a popruh Balance 35 B.

967 91 62-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 530iPT5
Odolná teleskopická vyvětvovací pila s maximálním dosahem.  
Nízká hmotnost, vysoký výkon bez přímých emisí. Nízké vibrace. 
Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–30 cm, 5,0 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu  
20 m /s. Délka 400 cm. Funkce savE™ pro maximální provozní  
dobu, nastavitelná rukojeť. 

967 88 48-10

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku
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HUSQVARNA 320iB Mark II
Lehký foukač s tempomatem, rychlým startem a režimem boost. 
Snadné používání, tichý chod díky lithium-iontové technologii.

81 dB(A), 13 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg bez akumulátoru. Tempomat, 
režim boost pro maximální dobu chodu.

967 91 54-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 315iC
Skvěle vyvážený vyžínač pro náročné uživatele. Díky lithium-iontové 
technologii je nyní při vysokém výkonu tišší chod. Kulatá rukojeť  
a zahnutá násada.

3,1 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sekání. Nastavitelná rukojeť. 
Ekonomický režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 91 59-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

NOVINKA

* Při použití dvou akumulátorů BLi200 nebo jednoho akumulátoru BLi300.

NOVINKA NOVINKA

HUSQVARNA 330i
Pro tesaře, správce hřišť, zahradníky a další náročné uživatele. 
Lehká pila s BLi akumulátorem, který se snadno používá  
– k nastavení nevyžaduje další nářadí. 

Délka lišty 25–35 cm, 2,7 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu  
15 m /s, funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 89 37-12

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA LC 353iVX
Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, digitální 
regulací rychlosti a prvotřídními uživatelskými funkcemi pro 
kompletní přehled navržená pro komfortní a efektivní sečení s 
minimálními nároky na údržbu. Funkce Bluetooth. Otvory na dva 
integrované akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby.

Provozní doba až 35 min.* podle typu trávníku, sběr/ BioClip®/
boční výhoz. Šířka sečení 53 cm, výška sečení 20–75 mm. Vlastní 
pohon, nastavení rychlosti.

967 86 20-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA LC 347iVX
Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, novou digitální 
regulací rychlosti navržená pro komfortní a efektivní sečení s mini-
málními nároky na údržbu. Otvory na dva integrované akumulátory 
BLi pro prodloužení provozní doby. 

Provozní doba až 40 min.* podle typu trávníku, sběr/ BioClip®/  
boční výhoz. Šířka sečení 47 cm, výška sečení 20–75 mm. Vlastní 
pohon, nastavení rychlosti.

967 86 23-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
Stroje řady 300 a 400 jsou určeny profesionálům, kteří se sice nestarají o travnaté plochy a 
zahrady tak často, ale požadují zdroj energie nebo výkon bez kompromisů. V případě ručních 
strojů sebou můžete vždy nosit náhradní akumulátor na opasku FLEXI a s aplikací Husqvarna 
Connect budete mít trvale kompletní přehled o svých zařízeních.

DOKONALÉ SEKÁNÍ  
BEZ KABELŮ A BENZINU
Akumulátorové sekačky na trávu Husqvarna jsou tiché, pohodlné a efektivní. 
A to platí pro celou výrobní řadu, ať si vyberete sekačku na trávu se sběrem 
trávy s pěší obsluhou, nebo robotickou sekačku Automower®, která je nyní 
dostupná v provedeních s pohonem všech kol pro sekání ve svazích se 
sklonem až 70 %. Další informace o našich robotických sekačkách 
naleznete na straně 64.
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* Při použití dvou akumulátorů BLi200 nebo jednoho akumulátoru BLi300.

HUSQVARNA 120i
Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné ovládání 
a startování, intuitivní klávesnice.

Délka lišty 30 cm, 2,9 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu  
11,5 m /s. Ekonomický režim savE™ pro maximální dobu provozu.

967 09 82-02, vč. QC80 a BLi20

NOVINKA

NOVINKA

HUSQVARNA S138i 
Spolehlivý a lehký odmechovač 2-v-1 napájený dvěma bateriemi. 
Výměnu pracovního nástroje pro provzdušňování nebo odmechování 
lze provést jednoduchým způsobem. Kompaktní design a sklopná 
rukojeť usnadňují přepravu a uskladnění.

Provozní doba až 60 min.* podle typu trávníku. Šířka sekání 
37,5 cm, výška sekání -10 mm – +5 mm. 

967 92 22-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 115iPT4
Lehká vyvětvovací pila s akumulátorovým pohonem, velkou 
kapacitou řezání a nulovými přímými emisemi. Nízké vibrace. 
Teleskopická trubka pro práci s dosahem až 4 m. Možnost  
rozdělit výrobek na dvě části pro usnadnění přepravy.

Délka lišty 25 cm, 3,5 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu  
10 m /s. Délka 285 cm. Včetně jednoho popruhu.

967 86 80-02 vč. QC80 a BLi10

HUSQVARNA 115iHD45
Vhodný pro malé až střední živé ploty. Snadné používání, nízká 
hmotnost, Li-ion technologie akumulátoru. Tichý chod. 

3,2 kg bez akumulátoru, 3 000 kmitů/min, délka lišty 45 cm.  
Režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 09 83-02 vč. QC80 a BLi10

HUSQVARNA LC 141iV
Akumulátorová sekačka s variabilní rychlostí pojezdu. Vhodná pro 
domácí použití. Kompaktní žací ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Provozní doba až 60 min.* podle typu trávníku. Sběr/BioClip®/zadní 
výhoz. Šířka sekání 41 cm, výška sekání 20-75 mm. S pojezdem.

967 09 92-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

967 09 92-02 vč. QC80 a BLi20

HUSQVARNA 115iL
Lehký, snadno ovladatelný vyžínač pro domácí použití. Tichý chod. 
Perfektní pro vyžínání okrajů trávníku. 

3,4 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sekání. Teleskopická tyč 
a nastavitelná rukojeť. Ekonomický režim savE™ pro maximální 
délku provozu. 

967 09 88-02 vč. QC80 a BLi10

HUSQVARNA LC 141i
Komfortní akumulátorová sekačka pro domácí použití. Už nebudete 
potřebovat palivo ani kabely. Snadné startování. Kompaktní žací 
ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Provozní doba až 65 min.* podle typu trávníku. Sběr/zadní výhoz. 
Šířka záběru 41 cm, výška sečení 25–75 mm. Bez pojezdu.

967 62 84-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ
Výrobní řadu akumulátorových strojů 100 a 200 tvoří široká nabídka výrobků Husqvarna, 
které jsou určeny pro příležitostné každodenní použití k lehčí práci nebo sezónní práce 
na zahradě. Výrobky jsou tiché, komfortní, s jednoduchým ovládáním a spouštěním, 
přitom ale překvapivě výkonné a s minimálními nároky na údržbu. 
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Li-iON AKUMULÁTORY
V této řadě si můžete vybrat z naší 
nabídky integrovaných akumulá-
torů Husqvarna přesně ten, který 
splní vaše požadavky – od aku-
mulátoru s vysokou kapacitou pro 
celodenní profesionální práci až 
po lehké akumulátory určené pro 
méně intenzivní práci.

HUSQVARNA BLi950X
Výkonný prvotřídní akumulátor nesený na 
zádech. Umožňuje pracovat s nižším počtem 
přestávek a vyšší efektivitou. Komfort při práci 
díky širokým polstrovaným popruhům.

967 09 32-01 

HUSQVARNA BLi550X
Robustní a výkonný akumulátor nesený 
na zádech s nastavitelným popruhem.  
14,4 Ah, 7,1 kg. Doba nabíjení 110 min.  
(80 % s nabíječkou QC330).

967 09 31-01 

Li-iON AKUMULÁTOR  
S UPNUTÍM NA ZÁDA
Akumulátory s upnutím na záda 
 Husqvarna se vyvíjejí pro profe-
sionální použití a jsou určeny pro 
práci v náročných podmínkách. 
Vysoká kapacita a pohodlný 
 popruh umožňují efektivní  
celodenní práci.

HUSQVARNA BLi20 / 10
Výkonný akumulátor pro příležitostné použití. 
Dlouhá provozní doba v tenkém provedení. 
Účinné chlazení a indikace nabití se 3 LED.  
Až 600 cyklů nabíjení. 4 /2 Ah, 1,2/ 0,8 kg.

BLi20, 967 09 17-01 

BLi10, 967 09 16-01 

HUSQVARNA BLi300
Integrovaný akumulátor pro profesionální nebo 
každodenní použití. Dlouhá provozní doba a vyni-
kající poměr kapacity/hmotnosti. S indikátorem 
nabíjení se 4 LED, provedení pro práci za každého 
počasí a vynikajícím chlazením. Až 1 500 cyklů 
nabíjení. 9,4 Ah, 1,9 kg.

967 07 19-01 

HUSQVARNA BLi200 / 100
Integrovaný akumulátor pro profesionální nebo 
každodenní použití. Dostatečná provozní doba  
v tenkém provedení. S indikátorem nabíjení se  
4 LED, provedení pro práci za každého počasí a 
vynikajícím chlazením. Až 1 500 cyklů nabíjení. 
5,2 /2,6 Ah, 1,3/ 0,9 kg.

BLi200, 967 09 19-01 

BLi100, 967 09 18-01 

HUSQVARNA QC500
Mimořádně rychlé nabíjení pro profesionální nebo 
každodenní použití. O 50 % rychlejší oproti QC330 
u modelů BLi300, BLi550X a BLi950X. Aktivní 
chlazení akumulátoru, stavový indikátor se 2 LED 
a vysoký výstupní výkon. 500 W,  
100 –240 V AC, 1,5 kg.

967 09 15-01 

HUSQVARNA QC330
Rychlé nabíjení pro profesionální nebo každo-
denní použití. Aktivní chlazení akumulátoru a 
indikátor stavu se 2 LED. 330 W, 100 –240 V AC, 
1,3 kg.

967 09 14-01 

HUSQVARNA QC80F
Přenosná nabíječka pro nabíjení z 12 V zásuvky  
v automobilech/nákladních vozech během 
dopravy. Pro profesionální nebo každodenní 
použití. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83-01 

HUSQVARNA QC80
Standardní nabíječka s LED indikátorem stavu. Pro 
příležitostné účely. 80 W, 100 –240 V AC, 0,6 kg.

967 33 56-31 

ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!

NABÍJEČKY
Nabíječky akumulátorů Husqvarna 
jsou dostupné v mnoha verzích 
od standardních nabíječek  
pro příležitostné použití až po 
pokročilé profesionální nabíječky 
pro mimořádně rychlé nabíjení.
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AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Voděodolný materiál

Připevnění akumulátoru 
na pěti místech

Robustní provedení pro 
přenášení těžkých 

akumulátorů

5. RUKOJEŤ PRO FOUKAČ
Umožňuje uchopit foukač oběma rukama. Pohodl-
nější ovládání, větší dosah. Kompatibilní se všemi 
modely foukačů. 
Nedodává se.  

6. PLOCHÁ HUBICE PRO FOUKAČ
Prodloužený dosah. Pevná kovová přední část 
umožňuje kontakt se zemí pro nadzvednutí 
mokrých listů či jiných nečistot. Kompatibilní  
se všemi modely foukačů.
Nedodává se. 

7. TRYSKA S TLUMIČEM HLUKU
Tryska s integrovaným tlumičem hluku pro 
vytvoření příjemnějšího pracovního prostředí jak 
pro uživatele, tak okolí. Kompatibilní se všemi 
akumulátorovými foukači.

589 81 17-01 

1. BEDNA NA AKUMULÁTORY HUSQVARNA
Bedna pro bezpečné přenášení a skladování 
akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství 
Husqvarna.

585 42 88-01, velká 500×300×210 mm

585 42 87-01, malá 400×300×160 mm 

2. TAŠKA NA AKUMULÁTORY HUSQVARNA
Udržení akumulátorů v teple během zimy a v 
chladu v létě. Účinně pohlcuje nárazy a chrání 
akumulátor před nečistotami, mrazem a  
vlhkostí. Určeno pro modely BLi200 / BLi100.

585 37 18-01 

3.  POPRUH PRO AKUMULÁTORY S UPNUTÍM  
NA ZÁDA HUSQVARNA

Při sdílení akumulátorů s upnutím na záda můžete 
při použití osobního popruhu snadno odpojit a 
vyměnit akumulátory, aniž byste museli znovu 
hledat optimální nastavení popruhu.

Nedodává se. 

4. BEDERNÍ VYCPÁVKA HUSQVARNA
Doplnění popruhu pro akumulátory nesené 
na zádech při práci s akumulátorovými křovino-
řezy a foukači. Pro komfortnější a uvolněnou práci.

587 83 40-01 

1.  POPRUH PRO OPASEK  
NA AKUMULÁTOR FLEXI

Díky ramenním popruhům s vycpávkami rovno-
měrně rozložíte zatížení na svá ramena při práci 
se strojem pod různými úhly.

593 83 76-01 

2.  POUZDRO COMBI S KAPSOU NA KLÍN 
Pouzdro Combi na zvedací kleště nebo zvedací 
hák, s kapsou na klín. 

593 83 83-02 

3.  DRŽÁK NA PILNÍK A KOMBINOVANÝ KLÍČ
Držák na jeden kruhový a jeden plochý pilník  
a kombinovaný klíč. Držák účinným způsobem 
zamezí prasknutí nebo ztrátě nástrojů.

593 83 94-01 

4. DRŽÁK NA SPRAY
Držák na spray pro spolehlivé nesení.

593 83 95-01 

5. HÁK NA PŘENÁŠENÍ
Univerzální hák pro přenášení různého nářadí, 
kanystrů na vodu nebo jiného vybavení. 

593 83 96-01 

6. DRŽÁK BLi
Držák na BLi akumulátor pro přenášení tří dalších 
akumulátorů na opasku na akumulátory FLEXI.

590 77 72-01 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OPASEK FLEXI NA AKUMULÁTOR

OPASEK NA AKUMULÁTORY 
HUSQVARNA FLEXI
S opaskem na akumulátory Husqvarna FLEXI můžete přenášet až tři akumulátory 
Husqvarna BLi a příslušenství na svých bocích a zvýšit tak komfort v dlouhých 
pracovních dnech. Připojením výrobku k akumulátoru přenášeného na opasku 
můžete snížit zatížení svých paží a rukou. Odolné a komfortní provedení pro 
náročnou práci.

SADA PRO PŘENÁŠENÍ
K přenášení náhradních akumulátorů nebo příslušenství  
na opasku.

590 77 67-01 

SADA ADAPTÉRŮ
Pro připojení k výrobkům Husqvarna s otvorem na  
BLi akumulátory. Také pro přenášení náhradních 
akumulátorů a příslušenství.

590 77 67-02 

Systém pro připevnění/přemístění polohy 
akumulátorů a příslušenství bez použití nářadí

Možnost připevnění 
popruhu, dodává se 
jako volitelný prvek 
příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K AKUMULÁTORŮM
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JAK DLOUHO VYDRŽÍ 
AKUMULÁTOR NABITÝ?

Provozní doba s plně nabitým akumulátorem se odvíjí od těchto tří faktorů: kapacita akumulátoru, stroj, s kterým se 
akumulátor používá, a práce v lehčích nebo náročných podmínkách. V tabulce uvádíme odhad provozní doby, kterou 
můžete očekávat od svého akumulátorového výrobku Husqvarna v různých provozních situacích.
 Doba nabití zcela vybitého akumulátoru se odvíjí od jeho kapacity a od toho, jakou nabíječku používáte. V mnoha 
případech bude doba nabití kratší než provozní doba. To znamená, že se dvěma akumulátory můžete pracovat bez 
přestávek – jeden akumulátor bude pohánět váš stroj, druhý se bude nabíjet. 

DOBA NABITÍ PRO RŮZNÉ 
AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

NABÍJECÍ 
CYKLY

QC500 QC330 QC80 QC80F

STAV NABITÍ STAV NABITÍ STAV NABITÍ STAV NABITÍ

CELODEN
N

Í PROFESION
Á

LN
Í POU

ŽITÍ

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min 12 h 40 min 14 h 10 min 12 h 40 min 14 h 10 min

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min 7 h 9 h 10 min 7 h 9 h 10 min

 
BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 min 4 h 4 h 20 min

KA
ŽDODEN

N
Í 

POU
ŽITÍ

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

PŘ
ÍLEŽITOSTN

É 
POU

ŽITÍ

BLi20 600 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min 50 min 1 h 10 min

 Nejlepší možnost
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PROVOZNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ

POUŽITÍ OZNAČENÍ 
VÝROBKU

AKUMULÁTOR

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi20 Bli10

ŘETĚZOVÉ PILY

Prořezávání 535i XP®
7 h 30 min 3 h 45 min

2 h 15 min 1 h 15 min 40 min 1 h 30 minT535i XP®

330i 8 h 15 min 4 h 15 min

120i 3 h 1 h 30 min — 45 min — 35 min —

Prořezávání v koruně stromu 535i XP®

13 h 6 h 30 min  4 h 2 h 15 min 1 h 1 h 45 min 50 min
T535i XP®

Tesařské práce 535i XP®
18 h 45 min 9 h 15 min

5 h 30 min 3 h 1 h 30 min 2 h 30 min 1 h 10 minT535i XP®

330i 20 h 30 min 10 h 15 min

Řezání dřeva 535i XP®
3 h 15 min 1 h 45 min

1 h 35 min 15 min 25 min 10 minT535i XP®

330i 4 h 2 h

ROZBRUŠOVACÍ PILY

Řezání zahradních betonových 
dlaždic, 40 mm

K 535i — — 40 pcs 20 pcs — — —

Řezání střešních tašek K 535i — — 165 pcs 85 pcs — — —

Řezání žuly, 70 mm K 535i — — 10 pcs 6 pcs — — —

Řezání podlahových dlaždic,  
7 mm

K 535i — — 240 pcs 140 pcs — — —

PROŘEZÁVACÍ/VYVĚTVOVACÍ PILA

Vyvětvování/Prořezávání dřevin
530iPX 8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 1 h 30 min

VYVĚTVOVACÍ PILA NA TYČI

Prořezávání 530iPT5

11 h 30 min 5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min536LiP4

115iPT4

KŘOVINOŘEZY/VYŽÍNAČE

Sečení hustého porostu 
(náročné podmínky)

520iRX
4 h 15 min 2 h 1 h 15 min 40 min

20 min
30 min

15 min520iLX

315iC 3 h 45 min 1 h 45 min 1 h 35 min 30 min

Vyžínání travnatých povrchů 
(lehké podmínky)

520iRX
8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 1 h 30 min

520iLX

315iC 6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min

115iL 5 h 30 min 3 h — 1 h 15 min 40 min 1 h 30 min

PLOTOSTŘIHY

Stříhání keřů a neupraveného 
porostu (náročné podmínky)

520iHE3

6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min520iHD70

520iHD60

Stříhání upravovaných živých 
plotů (lehké podmínky)

520iHE3

12 h 30 min 6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 1 h 1 h 30 min 50 min520iHD70

520iHD60

115iHD45 7 h 30 min 4 h — 2 h 1 h 1 h 30 min 45 min

FOUKAČE

Náročné podmínky 550iBTX* 1 h 30 min — — — — —

530iBX**

1 h 45 min 45 min 35 min 15 min 10 min 15 min 15 min525iB

320iB Mark II

Lehké podmínky 550iBTX* 1 h 45 min 50 m — — — — —

530iBX**

3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 20 min 30 min 15 min525iB

320iB Mark II

SEKAČKY NA TRÁVU

Sečení LC 353iVX

— —

35 min
20 min

—

15 min

—
LC 347iVX 40 min

LC 247iX 45 min 25 min 20 min

LC 141iV 1 h 30 min 25 min

LC 141i 1 h 5 min 35 min 25 min 30 min 20 min

LB 146i
1 h 30 min — 25 min —

S138i

Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savE™ ™: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace. Nejlepší možnost  
Uvedené pokyny jsou pouze orientační a nemusí být vždy opakovatelné z jednoho nastavení na druhé.  * Vyžaduje zádový akumulátor BLi. **Vyžaduje zádový akumulátor/opasek FLEXI pro akumulátor.
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Náš vývoj výrobků se posunuje stále dopředu, stejně jako naše spolupráce s profesionálními 
lesními dělníky, kteří používají k práci naše stroje. Tímto způsobem vytváříme řetězové pily, 
které vám pomáhají pracovat déle, produkují méně vibrací pro snížení únavy a jsou vybaveny 
funkcemi pro vysokou úroveň bezpečnosti. Každý model disponuje výkonem, vlastnostmi  
a provedením, které očekáváte od značky Husqvarna.

PROFESIONÁLNÍ 
VÝKON
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CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

ŘETĚZOVÉ PILY

SPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE
Pro nás není efektivní práce s řetězovou pilou synonymem 
výkonu. Odolná konstrukce a patřičná bezpečnost jsou při 
navrhování našich pil stejně tak důležité, abychom uchovali  
vás i stroj v dobrém stavu.

MAXIMÁLNÍ VÝKON
Patentovaná technologie motorů X-Torq® v našich benzinových 
řetězových pilách využívá k vypláchnutí výfukových plynů čistý 
vzduch místo směsi vzduchu a paliva.

MÉNĚ ČASTÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU
Systém Air Injection™ – jedná se o systém čištění vzduchem 
odstředivou silou pro snížení opotřebování a prodloužení 
provozní doby našich benzinových řetězových pil. 

SNADNÉ STARTOVÁNÍ
Rychlé a snadné startování je u našich benzinových i akumu-
látorových řetězových pil základním požadavkem, proto jsme 
vyvinuli technologii, která takové startování umožní. Stačí 
stisknout tlačítko nebo zatáhnout za lanko – snadnější už  
to být nemůže.

OPTIMÁLNÍ VÝKON
Systém AutoTune™ se v našich benzinových řetězových pilách 
stará o automatickou optimalizaci chodu motoru podle teploty, 
typu paliva, nadmořské výšky, atd. Všechny akumulátorové 
řetězové pily jsou vybaveny účinnými motory s optimálním 
poměrem výkon/hmotnost.

TRVALÁ EFEKTIVITA
Naše výrobky navrhujeme tak, aby se vám s nimi především 
pohodlně pracovalo. Kromě toho vám ale naše výrobky 
pomáhají pracovat bezpečně a efektivně. Proto se naše pily 
dodávají s řešeními pro vytvoření komfortního a efektivního 
pracovního prostředí.
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Účinný akumulátorový elektromotor 
vyvinula společnost Husqvarna pro práci 
s vysokou rychlostí řetězu a nejvyšší 
možný řezný výkon

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

Výkonné akumulátorové řetězové  
pily určené pro profesionální 

uživatele, kteří požadují vyváženou 
řetězovou pilu s nízkou hmotností, 

hlučností, vibracemi a nulovými 
přímými emisemi

ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!

Technologie Air Injection™ a nová 
verze systému AutoTune™ pro 
optimální a spolehlivý provoz

Ergonomicky tvarované rukojeti pro bezpečné a 
komfortní držení. Model G má vyhřívané rukojeti

Viditelná hladina 
paliva a bezpečnostní 

uzávěr paliva se 
závity umožňující 

postupné uvolnění 
tlaku jako ochrany 

proti vylití paliva

Nová a vylepšená konstrukce 
motoru pro ještě lepší chlazení  
a delší životnost

Mimořádně dobře vyvážené tělo pily  
s nízkými gyroskopickými silami pro 
skvělou ovladatelnost a manipulaci

Nově navržený filtr pro profesionální použití s 
vylepšeným a robustnějším těsněním mezi filtrem 
a držákem filtru, který se vypořádá i s mimořádně 
prašným prostředím a velkými nečistotami

Zvýšená kapacita řezání 
(zvýšení až o 15 % ve 
srovnání s předchozí verzí)

OCHRANNÉ ODĚVY, DÍKY NIMŽ BUDETE NEJEN 
PRACOVAT MNOHEM BEZPEČNĚJI
Řetězy X-Cut™ a lišty X-Force™ od společnosti Husqvarna byly vyvinuty speciálně  
pro řetězové pily Husqvarna. Jestliže si vyberete řetězy X-Cut™ a lišty X-Force™,  
můžete se spolehnout, že ze své řetězové pily dostanete maximum.  
Další informace naleznete na straně 26.

Nabízíme vám rozsáhlou řadu ochranných oděvů inovativního 
střihu a z inovativních materiálů, které vás při práci spolehlivě 
ochrání. Všechny naše oděvy vám poskytnou takovou ochranu  
a pohodlí, abyste mohli bezpečně vykonávat svou práci.  
Další informace naleznete na straně 114.
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PILY S HORNÍ RUKOJETÍ PRO VYŠKOLENÉ 
OŠETŘOVATELE STROMŮ
Všechny naše pily s horní rukojetí jsou tenké, lehké, komfortní 
a výkonné stroje. Toto a prvky jako Low Vib a Air Injection™ vám 
umožní pracovat nepřetržitě a maximálně výkonně, a to i když 
je před vámi náročná práce ve velmi obtížných podmínkách.

VYVĚTVOVACÍ PILY DOBŘE VYVÁŽENÉ 
STROJE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ ÚKOLY
Při odvětvování hustých stromů se můžete ocitnout v nepřirozené 
pracovní poloze, která nebude pro vaše tělo příznivá. Naše 
vyvětvovací pily vám usnadní práci a pomohou vám dosáhnout 
prvotřídních výsledků v každé situaci. Pily jsou lehké, ideálně 
vyvážené, dostupné v různých délkách a mají motory s funkcí 
Easy Start pro rychlou akceleraci.

PROFESIONÁLNÍ ŘETĚZOVÉ PILY PRO PRÁCI V LESE A PÉČI O STROMY
Naše profesionální řetězové pily jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly vytěžit co nejvíce 
z každého pracovního dne – i v nejnáročnějších podmínkách. Všechny pily se vyrábí z pečlivě 
 vybraných, prvotřídních komponentů, takže jsou mimořádně odolné. Uživatelsky zaměřené 
 provedení pomáhá udržet vaši pozornost v každém okamžiku. Některé modely jsou skvělou 
volbou pro kácení větších stromů, zatímco jiné jsou vhodnější pro kácení stromů o běžné 
velikosti a opravdu bezproblémové odvětvování. Ať si vyberete kterýkoliv stroj, získáte vysoce 
výkonnou pilu s působivým výkonem a rychlou akcelerací.

JAK PRACOVAT  
CHYTŘE A ÚČINNĚJI
Vybrat si správnou řetězovou pilu může být obtížné  
a naučit se, jak ji správně používat, může určitou  
dobu trvat. Jsme připraveni vás vést a poskytnout  
vám užitečné informace, díky nimž bude vaše práce 
bezpečnější, snazší a účinnější. Mnoho informací 
naleznete na stránce www.husqvarna.com, případně  
je získáte u nejbližšího prodejce. Jsme připraveni  
vám pomoct.

UNIVERZÁLNÍ ŘETĚZOVÉ PILY PRO KÁCENÍ STROMŮ  
A JEJICH ZPRACOVÁNÍ NA PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Naše univerzální řetězové pily pro každodenní práci na farmě nebo v lese skutečně dostojí 
svému jménu. S těmito výkonnými, spolehlivými a všestrannými pilami si poradíte s každou 
překážkou – od kácení stromů až po odvětvování a řezání dříví na otop. Všechny stroje mají 
robustní konstrukci, jsou spolehlivé a snadno použitelné a vždy dodávají skvělý řezací výkon.
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HUSQVARNA 372 XP®
Profesionální pila vyšší střední třídy pro práci 
v náročných podmínkách. Model XP® G má 
vyhřívané rukojeti.

70,7 cm³, 4,1 kW, délka lišty 40–70 cm, 6,5 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

372 XP®, 965 96 81-18
372 XP® G, 965 96 85-18

HUSQVARNA 560 XP®
Pro profesionální dřevorubce a kvalifikované 
správce pozemků, kteří vyžadují efektivní 
a komfortní práci. Model XP® G má vyhřívané 
rukojeti.

59,8 cm³, 3,5 kW, délka lišty 33–60 cm, 5,9 kg. 
Funkce , AutoTune™, Air Injection™, X-Torq 
a Low Vib.

560 XP®, 966 00 91-15
560 XP® G, 966 00 90-15

HUSQVARNA 365
Mimořádně všestranná pila profesionální řady  
pro použití v náročných podmínkách. Technologie 
X-Torq pro úsporu paliva a výrazně nižší emise.

70,7 cm³, 3,6 kW, délka lišty 40–70 cm, 6,4 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 42 83-18

HUSQVARNA 565
Výkonná pila s prvotřídním výkonem, dostupná 
také s dlouhými vodicími lištami. Vynikající 
chlazení a moderní filtrace pro snadné použití. 
Funkce AutoTune™ a Air Injection™ pro rychlou  
a efektivní práci.

70,6 cm³, 3,7 kW, délka lišty 38–70 cm, 6,5 kg. 
Funkce, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq  
a Low Vib.

966 73 39-18

HUSQVARNA T540 XP®
Výkonná a přesně vyvážená pila s držadlem 
nahoře pro arboristy a další profesionální 
uživatele.

37,7 cm³, 1,8 kW, délka lišty 30–40 cm, 3,9 kg. 
Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq 
a Low Vib.

967 28 75-14

HUSQVARNA T435
Pila určená k prořezávání stromů. Vynikající 
vyvážení, vysoký výkon a nízká hmotnost.

35,2 cm³, 1,5 kW, délka lišty 30–35 cm, 3,4 kg. 
Technologie X-Torq a Low Vib.

966 99 72-14

HUSQVARNA T525
Kompaktní lehká pila s horní rukojetí a rychlou 
reakcí motoru určená speciálně k prořezávání.

27 cm³, 1,1 kW, délka lišty 25–30 cm, 2,7 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 63 34-10

HUSQVARNA 525PT5S
Robustní, ideálně vyvážená a lehká vyvětvovací 
pila s teleskopickou trubkou pro delší dosah  
s nastavením délky. 

25,4 cm³, 1,0 kW, délka lišty 25–30 cm, 402 cm, 
7,0 kg. Teleskopická trubka.

967 32 96-01

ŘETĚZOVÉ PILY

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Výkonná řetězová pila o objemu 50 ccm, se 
snadným ovládáním, špičkovým výkonem a 
vysokou kapacitou řezání je určena jak pro kácení, 
odvětvování a přeřezávání menších a středně 
vzrostlých stromů, tak pro náročné úkoly při péči 
o stromy. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

50,1 cm³, 3,0 kW, délka lišty 33 – 50 cm, 5,3 kg. 
Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

550 XP® Mark II, 967 69 08-35 
550 XP® G Mark II, 967 69 09-35

HUSQVARNA 545 Mark II
Výkonná a snadno ovladatelná pila o objemu  
50 ccm určená pro kácení, odvětvování a přeře-
závání menších a středně vzrostlých stromů. 
Zeštíhlené provedení pro účinnou, spolehlivou  
a komfortní práci. Model G má vyhřívané rukojeti.

50,1 cm³, 2,7 kW, délka lišty 33 – 50 cm, 5,3 kg. 
Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 69 06-35

HUSQVARNA 555
Pro dodavatele služeb a vlastníky pozemků, kteří 
požadují výkonnou a úpornou pilu s nízkými 
emisemi pro profesionální použití.

59,8 cm³, 3,1 kW, délka lišty 33 – 60 cm, 5,9 kg. 
Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a 
Low Vib.

966 01 09-15

HUSQVARNA 543 XP®
Pro profesionály pečující o stromy a kvalifikované 
správce pozemků. Nízká hmotnost a vysoká 
rychlost řetězu pro účinné odvětvování. 

43,1 cm³, 2,2 kW, délka lišty 33–45 cm, 4,5 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 77 61-35

HUSQVARNA 535i XP®
Lehká a účinná řetězová pila ideální pro stavitele, 
tesaře a jiné profesionální pracovníky. Výkonná 
pila bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné 
vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25 –35 cm, 2,6 kg bez akumulátoru. 
Rychlost řetězu 20 m /s, funkce savE™ pro 
maximální provozní dobu.

14", 967 89 38-14

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku 

HUSQVARNA T535i XP®
Lehká, výkonná pila s horní rukojetí určená 
speciálně pro péči o stromy. Velmi snadné použití  
s vysokou rychlostí řetězu, nízkými vibracemi 
a nulovými přímými emisemi. Odolné vůči vlivům 
počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,4 kg bez akumulátoru. 
Rychlost řetězu 20 m /s, funkce savE™ pro 
maximální provozní dobu.

12", 967 89 39-12

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 536LiP4
Robustní vyvětvovací pila pro efektivní práci. Nízká 
hmotnost, dobré vyvážení, vysoká rychlost řetězu. 
Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–30 cm, 3,4 kg bez akumulátoru. 
Rychlost řetězu 20 m/s. Délka 250 cm. 
Ekonomický režim savE™ pro maximální provozní 
dobu.

967 34 11-10 

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 530iPT5
Pevná prořezávací pila s teleskopickou násadou 
pro maximální dosah. Nízká hmotnost, vysoký 
výkon bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné 
vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–30 cm, 5,0 kg bez akumulátoru.
Rychlost řetězu 20 m /s. Délka 400 cm. Funkce 
savE™ pro maximální provozní dobu, nastavitelná 
rukojeť. 

967 88 48-10

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 572 XP®
Špičkový výkon s vysokou kapacitou řezání.
Vytvořeno s důrazem na spolehlivost a odolnost. 
Funkce AutoTune™ pro okamžité optimální 
seřízení motoru. Model XP® G má vyhřívané 
rukojeti.

70,6 cm³, 4,3 kW, délka lišty 38–70 cm, 6,6 kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

572 XP®, 966 73 31-18
572 XP® G, 966 73 34-18

HUSQVARNA 562 XP®
Pro profesionální dřevorubce, arboristy 
a kvalifikované správce pozemků. Umožňuje 
použití delší lišty. Model XP® G má vyhřívané 
rukojeti.

59,8 cm³, 3,5 kW, délka lišty 38–70 cm, 6,1 kg. 
Funkce, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq 
a Low Vib.

562 XP®, 966 56 99-18
562 XP® G, 966 57 01-18

CELODENNÍ  
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Naše nejmodernější řada řetězových 
pil pro celodenní použití dřevorubci 
a arboristy. Modely XP® jsou určeny 
pro maximalizaci výkonu. Mnohé 
modely jsou vybaveny inovacemi 
Husqvarna, jako jsou funkce  
Air Injection™, Low Vib nebo 
AutoTune™.Konstrukce stroje, která 
vám umožní vykonat více práce.



25ŘETĚZOVÉ PILYŘETĚZOVÉ PILY

PŘÍLEŽITOSTNÉ A 
FARMÁŘSKÉ POUŽITÍ 
KAŽDÝ DEN
Výkonné pily se snadným starto-
váním a vynikající ovladatelností.  
S těmito pilami vybavenými  
moderními funkcemi můžete pro-
řezávat, odvětvovat, kácet, řezat 
palivové dříví, atd. Ideální pro 
vlastníky pozemků a další pravi-
delné uživatele.

OBČASNÉ / PŘÍLEŽITOSTNÉ 
POUŽITÍ
Tyto řetězové pily nabízejí vyni-
kající řezací výkon, snadno se 
startují a obsahují funkce, s nimiž 
bude vaše práce pohodlnější 
a flexibilnější. Ideální pro méně 
 náročné řezání menších stromů 
a palivového dříví.

HUSQVARNA 450
Pila druhé generace s profesionálními parametry 
pro všestranné použití. Zeštíhlené tělo pily. Model 
450e s napínáním řetězu bez použití nářadí. Model 
435e je vybaven funkcí Smart Start a napínáním 
řetězu bez použití nářadí.

50,2 cm³, 2,4 kW, délka lišty 33–50 cm, 4,9 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

450, 967 18 78-35
450e, 967 15 69-75

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Elektrické pily s vysokým výkonem. Snadné 
ovládání a vysoká rychlost řetězu. Napínání 
řetězu bez použití nářadí. 420EL je vybavena 
elektrickým kabelem o délce 5 m.

230 V. 2000/1800 W, délka lišty 35-45 cm, 
4,7 kg.

420EL 9672057-16
418EL 9672056-14

HUSQVARNA 120i
Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné 
ovládání a startování, intuitivní klávesnice.

Délka lišty 30 cm, 2,9 kg bez akumulátoru. 
Rychlost řetězu 11,5 m /s. Ekonomický režim 
savE™ pro maximální dobu provozu.

967 09 82-01

967 09 82-02, vč. QC80 a BLi20

POZNÁMKA Řetězové pily s horní rukojetí vyžadují specifické dovednosti. Jsou určeny pouze vyškoleným ošetřovatelům stromů

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

HUSQVARNA 455e RANCHER
Robustní všestranná pila pro náročné úkoly. 
Snadná ovladatelnost a vysoký točivý moment  
v širokém spektru otáček.

55,5 cm³, 2,6 kW, délka lišty 38–50 cm, 5,9 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq, AutoTune™  
a Low Vib. 

966 76 79-15

ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!

HUSQVARNA 115iPT4
Lehká vyvětvovací pila s akumulátorovým 
pohonem, velkou kapacitou řezání a nulovými 
přímými emisemi. Nízké vibrace. Teleskopická 
trubka pro práci s dosahem až 4 m. Možnost  
rozdělit výrobek na dvě části pro usnadnění 
přepravy.

Délka lišty 25 cm, 3,5 kg bez akumulátoru. 
Rychlost řetězu 10 m /s. Délka 285 cm. Včetně 
jednoho popruhu.

967 86 80-02 vč. QC80 a BLi10

HUSQVARNA 135 Mark II
Robustní, spolehlivá a snadno použitelná pila  
k rychlému řezání pro vlastníky nemovitostí. 
Snadné startování, lehká manipulace. Napínač 
řetězu s boční montáží, snížené nároky na  
tažnou sílu při startování pily.

38 cm³, 1,6 kW, délka lišty 35 – 40 cm, 4,7 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 86 18-14

HUSQVARNA 130
Pila pro příležitostné kácení stromů a řezání dříví 
na otop. Snadné startování a manipulace. 
Vzduchový filtr s rychlým uvolněním a vypínač s 
funkcí automatického vracení polohy.

38 cm³, 1,4 kW, délka lišty 35 – 40 cm, 4,7 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 10 84-01

HUSQVARNA 120 Mark II
Robustní, všestranná a snadno použitelná pila  
se systémem Low Vib pro majitele nemovitostí. 
Snadná údržba a nižší emise díky technologii 
X-Torq®.

38,2 cm³, 1,4 kW, délka lišty 35 – 40 cm, 4,85 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

120 Mark II, 967 86 19-03

HUSQVARNA 330i
Pro tesaře, správce hřišť, zahradníky a další 
náročné uživatele. Lehká pila s BLi akumuláto-
rem, který se snadno používá – k nastavení 
nevyžaduje další nářadí. 

Délka lišty 25–35 cm, 2,7 kg bez akumulátoru. 
Rychlost řetězu 15 m /s, funkce savE™ pro 
maximální provozní dobu.

967 89 37-12

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 445
Všestranná, úsporná a výkonná pila pro  
uživatele, kteří požadují pilu profesionální třídy. 
Verze E je dostupná s funkcemi Smart Start a 
TrioBrake™ a napínáním řetězu bez použití nářadí.

45,7 cm³, 2,1 kW, délka lišty 33–50 cm, 4,9 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

445, 967 15 64-35
445e, 967 15 66-75

HUSQVARNA 440
Pro uživatele, kteří potřebují pilu ke každoden-
nímu použití se snadným startováním a dobrou 
ovladatelností. Verze 440e je vybavena funkcí 
Smart Start a napínáním řetězu bez použití 
nářadí. Kromě toho je dostupná také s řetězovou 
brzdou TrioBrake™.

40,9 cm³, 1,8 kW, délka lišty 33–45 cm, 4,4 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 78 85-35

HUSQVARNA 435
Všestranná pila s velmi snadným startováním  
a ovládáním pro náročné uživatele. Model 435e 
je vybaven napínáním řetězu bez použití nářadí  
a funkcí Smart Start.

40,9 cm³, 1,6 kW, délka lišty 33–45 cm, 4,2 kg. 
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 67 58-35
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NAMÍCHÁNO  
S HUSQVARNA 

OLEJEM XP

PALIVO VYVINUTÉ SPECIÁLNĚ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA

HUSQVARNA XP® POWER 2
Nenajdete lepší palivo pro řetězové pily Husqvarna, než je náš alkylátový benzin 
vyrobený přesně pro potřeby strojů Husqvarna. Toto palivo, které jsme pro váš 
komfort předem smísili přesně se 2 % syntetického oleje pro dvoudobé motory 
Husqvarna XP®, se vyznačuje efektivním spalováním pro čistší, lépe chlazený a 
zdravější motor s minimálním množstvím škodlivých látek v emisích. Zamezuje také 
vnitřní korozi, usnadňuje startování, minimalizuje požadavky na servis a prostoje. 
Schváleno VEF.
5 l, 589 22 76-10 
Nástavec k plnění paliva, 582 06 66-01 

VYROBILA HUSQVARNA PRO 
VAŠE STROJE HUSQVARNA

ŘETĚZY X-CUT™ A LIŠTY X-FORCE™

U nás ve společnosti Husqvarna skutečně víme, jak vyrobit kvalitní řetězovou pilu. Uvědomujeme 
si, jak důležité je z hlediska celkového výkonu palivo, vodicí lišta a řetěz. Proto je vnímáme jako 
nedílné součásti řetězové pily, nikoliv jako její doplňky. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na 
vytvoření paliva, vodicích lišt a řetězů s optimálními vlastnostmi pro řetězové pily Husqvarna. 
Abychom dosáhli dokonalé kompatibility a výkonových parametrů, jsou řetězy X-Cut™ SP33G 
prvními řetězy, které jsme se rozhodli vyvíjet společně s našimi řetězovými pilami ve výrobních 
závodech společnosti Husqvarna. Tímto postupem jsme naše řetězy zdokonalili a dosáhli 
skutečného rozdílu ve výkonových parametrech řetězových pil. Jsme přesvědčeni, že až si naše 
řetězy vyzkoušíte, dáte nám za pravdu.
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DELŠÍ PROVOZNÍ DOBA,  
NIŽŠÍ NÁROKY NA ÚDRŽBU 
Články, materiály a výrobní postupy 
zdokonalené až na samou mez možností. 
Prvotřídní ostrost řetězu X-Cut™ hned po 
rozbalení a – což je mnohem důležitější  
– ostrost, která vydrží znatelně déle,  
než bude potřeba řetěz naostřit.

MÉNĚ NASTAVOVÁNÍ A MENŠÍ  
RIZIKO POŠKOZENÍ
Řetěz X-Cut™ výrobce předem natáhne a 
prodlouží tak interval dalšího napnutí. Už 
žádné zbytečné napínání řetězu. Je reduko-
váno také riziko poškození systému řezání 
prověšením řetězu.

NIŽŠÍ NÁKLADY A NÁROKY NA SERVIS 
Důkladně vyvážené spojení konstrukce, 
materiálů a zpracování znamená prvotřídní 
dynamickou odolnost. Snížené opotřebování 
systému řezání – to znamená nižší nároky 
na servis.

LEPŠÍ VÝSLEDKY, LEHČÍ PRÁCE 
X-Cut™ byl vyroben pro rychlejší řezání a můžete 
ho začít používat hned po vybalení. Zvýšite 
efektivitu své práce a zlepšíte tak své výsledky. 
Hladké řezání znamená nižší nároky na sílu 
řezání, takže pro vás bude práce lehčí.

Širší lišta pro větší odolnost

Optimalizovaný profil pro menší 
opotřebování a delší životnostOptimalizovaný způsob svařování 

pro ještě větší odolnost a tuhost

ZLATÝ ČLÁNEK
Díky intuitivní funkci zlatého článku můžete 
snadno vyhledat počáteční bod a usnadnit  
si tak broušení řetězu.

Vyztužené a bezúdržbové 
vodicí kolečko

Optimalizované provedení 
středové vrstvy pro snížení 
hmotnosti a robustnější lištu  
s delší životností

MINIMÁLNÍ PROSTOJE, MAXIMÁLNÍ VÝSLEDKY

HUSQVARNA X-CUT™
Řetězy SP33G jsou vůbec prvními řetězy vyvinutými, navrženými a vyro-
benými společností Husqvarna – práce na nich probíhaly ve švédském 
městě Huskvarna, kde se provádí vývoj a testování našich řetězových pil. 
Řetězy Husqvarna X-Cut™ byly navrženy pro maximalizaci vaší produkti-
vity, abyste mohli pracovat delší dobu bez přestávek. Ten rozdíl poznáte 
sami, zejména pak při déle trvající práci.

ODOLNÉ A LEHKÉ VODICÍ LIŠTY

HUSQVARNA X-FORCE™
X-Force™ je odpovědí společnosti Husqvarna na požadavky na perfektní 
vodicí lištu – lištu, která musí být lehká a nenáročná na údržbu. Přitom musí 
být dostatečně odolná na to, aby zvládla náročnou celodenní práci. Vodicí 
lišty Husqvarna X-Force™ se vyvíjí společně s řetězy X-Cut™ optimalizova-
nými pro řetězové pily Husqvarna. Výsledkem je systém řezání se zcela 
novým rozměrem – rychlý a přesný řez s minimálními ztrátami vlivem tření.
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LAMINOVANÉ LIŠTY S VÝMĚNNOU ŠPIČKOU
Doporučeno pro použití s dlouhými lištami ke snížení opotřebení špičky. Zatížení se přenáší 
na kvalitní válečkové ložisko. Lišty jsou natřené epoxidovou barvou za účelem ochrany před 
poškrábáním a korozí. Výměnná špička je k dostání jako náhradní díl. K dispozici s řetězem 
s roztečí 3/8" v délkách 18–28".

KOMPAKTNÍ LAMINOVANÉ LIŠTY BEZ VODÍCÍHO KOLEČKA
Kompaktní laminované lišty se používají na tvrdé druhy dřeva, s tlustou kůrou a v prostředích 
s velkou koncentrací písku, prachu nebo nečistot. Lišty jsou epoxidované za účelem ochrany 
před poškrábáním a korozí. K dispozici v délce 3/8" (18–28"). 

X-FORCE™ 
Laminované lišty X-Force™ se snadno udržují a přispívají ke zvýšení produktivity. Podle 
konkrétního modelu můžete využít přednosti vylepšených vlastností, jako jsou nové profily,  
větší vodící kolečko vpředu, výřezy ve středové části, další ložiska, vyztužené ochranné kryty  
a odstranění mazacího otvoru. Dostupné ve velikostech 3/8", 1,1 mm (12–14"), 3/8", 1,3 mm  
(10–16"), 3/8", 1,5 mm (15–20"), Mini (12–16") a .325" (13–20"). 

MALÁ LIŠTA PRO ŘEZBÁŘSKÉ PRÁCE
Řezbářské lišty mají zmenšený poloměr v přední části, takže jsou vhodné pro vyřezávání  
a další přesné obrábění. K dispozici ve velikosti 1/4" (12").

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘETĚZOVÉ PILY

NOVINKA

NOVINKANOVINKA

POUŽITÍ RŮZNÝCH ŘETĚZŮ
Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum řetězů k různému použití. Další informace o nabídce řetězů naleznete na našich internetových stránkách. 

ŘETĚZY S ROZTEČÍ 1/4", DOPORUČUJEME AŽ DO OBJEMU 38 CCM
Mimořádně lehký řetěz pro hladké a čisté řezání. Má dlátovité (kulaté) řezací zuby.

ŘETĚZ S ROZTEČÍ 3/8" MINI
Doporučujeme pro pily s akumulátorovým pohonem. Nízká hmotnost, řetěz s nízkým 
zpětným rázem vyžadující méně síly.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ 3/8" MINI, DOPORUČUJEME AŽ DO OBJEMU 45 CCM
Řetěz s nízkými vibracemi určený pro dřevorubce, kteří používají menší pily v prostředí  
s vysokou produkcí, anebo pro benzinové dendrologické pily s horní rukojetí. K dispozici 
ve verzi snižující možnost zpětného vrhu.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ .325" PIXEL, DOPORUČUJEME PRO OBJEMY 35 –55 CCM
Vyvinuté pro konkrétní potřeby dnešních lehkých řetězových pil. Vytváří úzký zářez, který 
vyžaduje méně výkonu. Malý zpětný vrh a nízké vibrace jsou charakteristické pro dlátovité 
(kulaté) řezací zuby. Nedoporučujeme pro náročnou práci, například lesní kalamity.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ .325", DOPORUČUJEME PRO PILY VELIKOSTI  
35–60 CCM A AKUMULÁTOROVÉ PILY 
Výkonný řetěz s nízkými vibracemi a řezacími zuby s polodlátovitým nebo mikrodláto-
vitým profilem. Ideální pro náročné podmínky. Řetěz s roztečí .325" mini je z důvodu 
vylepšené manipulace a přesnosti ideální pro akumulátorové pily.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ 3/8", DOPORUČUJEME PRO OBJEMY 50 – 100 CCM
Profesionální dlátovité (hranaté) řezací zuby pro velkokapacitní řezání čistého dřeva 
a polodlátovité (kulaté) zuby pro rychlé řezání a snadné ostření. Dlátovité řezací zuby 
dodáváme i ve verzi s malým zpětným vrhem a také s broušením k profesionálnímu použití.

SPECIÁLNÍ ŘETĚZY
Řetězy se speciálním broušením pro vytváření rozměrových desek a prken z velkých  
klád řezáním po vláknech dřeva (podélné řezání).

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Řetěz s polodlátovitým profilem a roztečí .325" 1,3 mm vyvinutý a vyrobený společností 
Husqvarna. Ochrana proti zpětnému vrhu, úzký řez, snížené vytahování řetězu a vodící 
článek s tlumením vibrací. Vyvinuto pro náročné profesionální použití na středně velkých 
řetězových pilách s objemem až 55 ccm. Originální vybavení většiny řetězových pil 
Husqvarna 550 XP®. 

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
Řetěz S93G 3/8" mini s roztečí 1,3 mm byl vytvořen pro menší řetězové pily, jako jsou pily 
řady 100 a 200, a pro dendrologické /arboristické pily s horní rukojetí. Optimalizovaná 
geometrie a broušení pro řezání vysokou rychlostí. Vysoká účinnost řezání v rovnováze  
s dostupným výkonem řetězové pily pro hladké a přesné řezání.

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G je řetěz s roztečí .325" mini 1,1 mm s polodlátovitým profilem vyvinutý speciálně pro 
zvýšení rychlosti řezání a účinnosti akumulátorových řetězových pil pro celodenní profesionální 
použití. Řetěz se vyznačuje nízkou energetickou náročností a optimalizovanou geometrií pro 
konzistentně hladký řez, prvotřídní vyřezávání otvorů a lepší manipulaci a manévrovatelnost.

HUSQVARNA X-CUT™ C85
Moderní řetěz 3/8" 1,5 mm s plně dlátovitým profilem, vysokým výkonem, pro profesionální 
pily určené k celodennímu náročnému použití, vyrobený kompletně společností Husqvarna, 
abyste měli jistotu, že ze své řetězové pily dostanete maximum. Řetěz vyniká velkou odolností, 
vysokou účinností řezání, dlouhotrvající ostrostí a nízkou mírou natahování. Tím vším přispěje  
k vašim lepším výsledkům, nižším nárokům na údržbu a nižším nákladům. 

LAMINOVANÉ LIŠTY S VODICÍM KOLEČKEM
Jemné zaoblení a malý poloměr přední části snižují riziko zpětného tahu a usnadňují  
kontrolu nad řezáním. Ochranný povlak chrání lištu před poškrábáním a korozí.  
Dostupné ve .325" mini (10–16").  
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UCHYCENÍ LIŠTY MALÉ UCHYCENÍ LIŠTY VELKÉ
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LAMINOVANÁ LIŠTA S VODICÍM KOLEČKEM 
• • • H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-58 501 84 40-58
• • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-64 501 84 40-64
• • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 579 55 90-68 501 84 40-68

H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 505 89 16-40 576 93 65-40
• • H38 10" / 25 cm 3 /8" mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-40 581 80 79-40

• • • H38 12" / 30 cm 3 /8" mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-45 581 80 79-45
• • H38 14" / 35 cm 3 /8" mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-52 581 80 79-52
• • X-Cut™ SP21G 10" / 25 cm .325" mini .043" / 1,1 mm 593 91 41-46 593 91 43-46
• • X-Cut™ SP21G 12" / 30 cm .325" mini .043" / 1,1 mm 593 91 41-51 593 91 43-51
• • X-Cut™ SP21G 14" / 35 cm .325" mini .043" / 1,1 mm 593 91 41-59 593 91 43-59

• • H37 10" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 585 82 91-40 576 93 65-40
• H37 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 585 82 91-44 576 93 65-44

• • X-Cut™ S93G 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-40 585 40 42-40
• • • • • • X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 585 40 42-45
• • • • • X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 585 40 42-52

• • • • X-Cut™ S93G 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 585 40 42-56
• • • • • • H37 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 576 93 65-45

• • • • • H37 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 576 93 65-52
• • • • • H37 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 576 93 65-56

LAMINOVANÁ LIŠTA S VODICÍM KOLEČKEM X-FORCE™ 
• • • • X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-45 585 40 42-45

• • • X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-52 585 40 42-52
• • • X-Cut™ S93G 16" / 40 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-56 585 40 42-56

• • H38 14" / 35 cm 3 /8" mini .043" / 1,1 mm 582 20 74-52 581 80 79-52
• • • • X-Cut™ SP33G 13" / 33 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-56 581 64 31-56
• • • • X-Cut™ SP33G 15" / 38 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-64 581 64 31-64
• • • • X-Cut™ SP33G 16" / 40 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-66 581 64 31-66
• • • • X-Cut™ SP33G 18" / 45 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-72 581 64 31-72

• • X-Cut™ SP33G 20" / 50 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-80 581 64 31-80
• • • • • H25 13" / 33 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-56 501 84 04-56
• • • • • H25 15" / 38 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-64 501 84 04-64
• • • • • H25 16" / 40 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-66 501 84 04-66
• • • • • H25 18" / 45 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-72 501 84 04-72
• • • • H25 20" / 50 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-80 501 84 04-80

• • X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-56 581 62 66-56
• • X-Cut™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-60 581 62 66-60
• • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-68 581 62 66-68
• • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-72 581 62 66-72

• • • X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-56 581 62 66-56
• • • X-Cut™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-60 581 62 66-60
• • • • • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-72 581 62 66-72

• • H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-56 501 84 14-56
• • H42 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-60 501 84 14-60
• • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-68 501 84 14-68
• • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-72 501 84 14-72

• • • H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-56 501 84 14-56
• • • H42 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-60 501 84 14-60
• • • • • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-72 501 84 14-72

PEVNÁ LIŠTA S VYMĚNITELNÝM VODICÍM KOLEČKEM
• • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-68 581 62 66-68
• • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-72 581 62 66-72

• • • • • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-72 581 62 66-72
• • • • • X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-84 581 62 66-84
• • • • • X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-92 581 62 66-92

• • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-68 501 84 14-68
• • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-72 501 84 14-72

• • • • • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-72 501 84 14-72
• • • • • H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-84 501 84 14-84
• • • • • H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-92 501 84 14-92

KOMPAKTNÍ LAMINOVANÉ LIŠTY BEZ VODÍCÍHO KOLEČKA
• • • H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-60 501 84 40-60
• • • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-68 501 84 40-68

• • • • • X-Cut™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-72 581 62 66-72
• • • • • X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-84 581 62 66-84
• • • • • X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-92 581 62 66-92
• • • • • H42 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-72 501 84 14-72
• • • • • H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-84 501 84 14-84
• • • • • H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-92 501 84 14-92

• • • H64 24" / 60 cm .404" .063" / 1,6 mm 507 47 60-46 501 84 31-76
• • H64 28" / 72 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 58 96-01 501 84 31-84

• • • H64 30" / 75 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 95 81-92 501 84 31-92
• • • H64 36" / 90 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 95 81-04 501 84 31-04

• H64 42" / 105 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 92 18-24 501 84 31-24

SPECIÁLNÍ LIŠTA S VODÍCÍM KOLEČKEM
• H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 576 93 65 -40

* Pevná lišta s roztečí řetězu .404" na modelu 390 X ® je v určitých zemích volitelným prvkem. V návodu k použití přiloženému k žacímu vybavení vždy zkontrolujte, zda je vybavení vhodné pro vaši řetězovou pilu.  
Tento přehled výbavy má všeobecný charakter. Nahlédněte do návodu k použití své řetězové pily, zda je uvedená kombinace řetězu a lišty certifikována pro váš konkrétní model řetězové pily a vaši zemi.

PŘEHLED VÝROBKŮ – VODÍCÍ LIŠTY A ŘETĚZY
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘETĚZOVÉ PILY
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OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY  
HUSQVARNA, XP® SYNTHETIC
Skvělý, plně syntetický a biologicky odbouratelný 
olej pro dvoudobé motory vyvinutý pro náročné 
použití při velkém zatížení a vysokých otáčkách 
motoru. Vhodný pro všechny naše produkty. 
Splňuje požadavky podle JASO FD/ISO EGD  
a test na sněžný skútr Rotax 253.

0,1 l, 578 18 03-03

Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-03

4 l, 578 03 71-03

10 l, 578 18 00-03

OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY  
HUSQVARNA, LS +
Polosyntetický olej pro nízké výfukové emise 
nabízí velmi dobrou ochranu před zadřením pístu, 
způsobené chudou směsí nebo usazováním 
karbonu. Balení aditiv je jedno z nejlepších 
na trhu. Splňuje požadavky podle JASO FD/ 
ISO EGD a test na sněžný skútr Rotax 253.

0,1 l, 578 18 03-02

Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-02

4 l, 578 03 71-02

10 l, 578 18 00-02

208 l, 578 18 04-02

OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY  
HUSQVARNA, HP
Vyvinuto z pečlivě vybraných složek pro dobrou 
spolupráci s benziny nižší kvality. Splňuje poža-
davky podle JASO FB/ISO EGB a test na sněžný 
skútr Rotax 253.

0,1 l, 587 80 85-01

Dávkovací nádoba 1 l, 587 80 85-11

1 l standard, 587 80 85-10

4 l, 587 80 85-20

20 l, 587 80 85-30

ŘETĚZOVÝ OLEJ PRO ŘETĚZOVÉ  
PILY HUSQVARNA BIO ADVANCED
Založený na rostlinné bázi, biologicky rozložitelný 
a ekonomický. Skvělý mazací účinek v extrémních 
podmínkách. Antioxidační účinek chrání lištu 
a řetěz během skladování.

1 l, 588 81 83-01

5 l, 588 81 83-10

ŘETĚZOVÝ MINERÁLNÍ OLEJ  
PRO ŘETĚZOVÉ PILY HUSQVARNA
S adhezním činidlem pro vysoko výkonné řetězové 
pily. Garantované nízké opotřebení řetězů a lišt. 
K univerzálnímu použití po celý rok.

1 l, 579 39 60-01

5 l, 579 39 61-01

20 l, 579 39 62-01

200 l, 579 39 63-01

OLEJ NA VZDUCHOVÉ FILTRY HUSQVARNA
Biologicky odbouratelný. Účinně lapá částečky 
ve filtru, přičemž udržuje motor čistší a snižuje 
opotřebení.

1 l, 531 00 92-48

VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO HUSQVARNA
Mazivo s dobrou antikorozní ochranou a mazací 
schopností. Vhodné k všeobecnému mazání.

225 g, 502 51 27-01

OPTIMALIZUJTE 
SVOU PILU 
HUSQVARNA
Dvoutaktní oleje a paliva Husqvarna, 
které splňují přísné požadavky,  
jsou označeny značkou VEF –  
verifikovaný výrobek pro motory. 
Oleje a paliva VEF vytvoří motoru  
ve vašem stroji Husqvarna nejlepší 
podmínky k tomu, aby mohl podávat 
ten nejlepší výkon v průběhu celé 
své životnosti. Dvoutaktní motory 
Husqvarna mohou pracovat rych-
lostí až 14 000 ot./min, často pod 
vysokým zatížením. Naše motory 
projektujeme tak, aby byly odolné  
a výkonné, přesto však lehké. To 
klade zvláštní požadavky na olej  
– je proto velmi důležité vybrat  
ten správný. 

Rychlé doplnění paliva vám umožní hubice  
s optimálním a stálým proudem. Mechanická 
pojistka brání úniku paliva a automatická 
zarážka brání rozlití a přeplnění nádrže.

V prostoru mezi 
nádobami lze umístit 
nářadí a náhradní 
díly, např. pilníky 
a řetězy

KANYSTR HUSQVARNA COMBI, 5 L
Rychlé doplnění paliva bez rozlití a odpadu. Dvě nádoby pro vytvoření optimálního poměru 
paliva a řetězového oleje. Integrovaná schránka na běžné náhradní díly. Schváleno podle 
doporučených předpisů OSN.

5,0/2,5 l, 580 75 42-01

Hubice na doplňování paliva, 586 11 04-01

Hubice na doplňování oleje, 586 11 05-01 

Hubice na doplňování zimního oleje, 586 11 07-01 

KANYSTR HUSQVARNA COMBI, 6 L
Kanystr Combi s účinnou ochranou proti přelití. 
Jakmile se nádoba naplní, plnicí hubice se 
automaticky uzavře a kanystr je možno bez  
přelití odstranit. Schváleno podle doporučených 
předpisů OSN.

6/2,5 l, 505 69 80-00

KANYSTR NA BENZIN HUSQVARNA, ORANŽOVÝ
Kanystr s účinnou ochranou proti přelití. Schváleno 
podle doporučených předpisů OSN.

6 l, 505 69 80-01
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OSTRÝ ŘETĚZ JE STEJNĚ DŮLEŽITÝ  
JAKO VÝKONNÝ MOTOR
Aby vaše řetězová pila pracovala účinně, bezpečně a přesně, musí mít ostrý 
řetěz. Frekvence ostření řetězu se odvíjí od toho, jak často ho používáte. 
Dobrou in dikací stavu vašeho řetězu je vzhled dřevěných pilin / hoblin. Piliny 
od ostrého řetězu jsou stejnoměrné, za tímco jemné /prašné piliny jsou 
známkou tupého řetězu. K naos tření řetězu budete potře bovat kulatý pilník, 
plochý pilník a vodítko pro ostření omezovacího zubu. Rovněž dopo ru-
čujeme, abyste používali k uchycení lišty mobilní svěrák a měli tak obě ruce 
volné pro ostření.

KULATÉ PILNÍKY HUSQVARNA 
INTENSIVE CUT
Vyvinuto k řezání s optimálním 
výkonem a pro delší životnost.  
2 kusy.

4,0 mm, 510 09 57-01 

4,5 mm, 577 23 37-01 

4,8 mm, 510 09 55-01 

5,5 mm, 510 09 56-01 

PLOCHÉ PILNÍKY
Kvalitní pilníky pro správnou geometrii  
řezacích zubů.

Ploché pilníky 6" 1 ks, 505 69 81-60

Ploché pilníky 8" 1 ks, 505 69 81-80 

SOUPRAVY K OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ
Kompletní souprava k ostření, s rukojetí pilníku, 
kombinovaným vodítkem nebo vodítkem k ostření 
omezovacího zubu a měrkou omezovacích zubů, 
dvěma kruhovými pilníky a jedním plochým 
pilníkem. 

H00, 580 68 75-01 

X-Cut™ SP21G, 595 00 46-01 

X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01 

H30, 505 69 81-27 

H25 / H22 / H21 / H28, 505 69 81-25 

X-Cut™ S93G, 587 80 67-01 

H36, 505 69 81-38 

H37, 579 65 36-01 

X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85-01 

H42 / H45 / H46 / H47/ H48,  
505 69 81-30 

H64(S), 505 69 81-92 

VODÍTKA PRO OSTŘENÍ ŘEZACÍHO ZUBU
Speciálně navržená vodítka pro ostření řezacího 
zubu pro správné úhly ostření používejte společně 
s našimi kulatými pilníky.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18 

H22 / H25 / H28 .325", 1,5 mm,  
505 69 81-10 

H38 3/8" mini Pixel, 1,1 mm,  
579 55 88-01 

H35 / H36 / H37 3/8" mini,  
505 24 37-01 

H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81-15 

KOMBINOVANÁ VODÍTKA
Naše kombinovaná vodítka vyrábíme speciálně 
s měrkou pro ostření řezacího zubu a omezova-
cího zubu v jednom nástroji. Používejte společně 
s našimi kulatými a plochými pilníky pro správný 
úhel ostření.

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01 

X-Cut™ SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel,  
595 00 46-01 

X-Cut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel,  
586 93 84-01 

H30 .325" / 1,3 mm Pixel,  
505 69 81-08 

H22 / H25 / H28 .325" / 1,5 mm,  
505 69 81-09 

X-Cut™ S93G 3/8" mini 1,3 mm,  
587 80 90-01 

X-Cut™ C83 / C85 3/8" Chisel / hranatý,  
586 93 86-01 

H42 / H45 / H46 / H47(S) / H48(S) 
3/8" Chisel / hranatý, 505 24 35-01 

H49 / H51 / H54 / H58 3/8"  
Semi-chisel / kulatý, 575 99 15-01 
 

RUKOJEŤ PILNÍKU
Patentovaný systém upevnění pilníku. Vhodné  
pro všechny pilníky. Správné ostření úhlů zajišťují 
vodítka pro 25˚ a 30˚.

Rukojeť pilníku Ø 4,5 –5,5 mm, 505 69 78-01 

Rukojeť plochého pilníku, 505 69 78-10 

PAŘEZOVÝ SVĚRÁK
K upevnění řetězové pily v pevné poloze při 
ostření. Vyroben z kované ocele.

505 66 52-56 

MĚRKA K MĚŘENÍ OMEZOVACÍCH ZUBŮ
Speciálně navržená měrka omezovacích zubů. 
Pro správné úhly ostření používejte společně 
s našimi plochými pilníky. 

.325", 505 69 81-00 

3/8", 505 69 81-01 

.404", 505 69 81-02 

3/8" mini / 3/8" mini Pixel,  
505 69 81-03 

PŘEHLED VÝROBKŮ – VYBAVENÍ K OSTŘENÍ

NÁZEV ŘETĚZU
ROZTEČ  
ŘETĚZU

SOUPRAVA 
K OSTŘENÍ 
PILOVÝCH ŘETĚZŮ

KOMBINOVANÁ 
VODÍTKA

VODÍTKA 
PRO OSTŘENÍ 
OMEZOVACÍHO 
ZUBU

NÁSTROJ K MĚŘENÍ 
OMEZOVACÍCH 
ZUBŮ

KULATÝ PILNÍK PLOCHÝ PILNÍK RUKOJEŤ PILNÍKU

H00 1/4" 580 68 75-01 580 68 74-01 505 69 81-18 — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

SP21G .325" mini rozteč 595 00 46-01 595 00 47-01 — — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

SP33G .325" Pixel 586 93 34-01 586 93 84-01 — — 4,8 505 69 81-60 505 69 78-01

H30 .325" Pixel 505 69 81-27 505 69 81-08 — — 4,8 505 69 81-60 505 69 78-01

H25 / H22 / H21 / H28 .325" 505 69 81-25 505 69 81-09 505 69 81-10 505 69 81-00 4,8 505 69 81-60 505 69 78-01

H38 3/8" mini Pixel — — 579 55 88-01 505 69 81-03 4,5 505 69 81-60 505 69 78-01

S93G 3/8" mini 587 80 67-01 587 80 90-01 — — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

H35 / H36 3/8" mini 505 69 81-38 — 505 24 37-01 — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

H37 3/8" mini 579 65 36-01 — 505 24 37-01 — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

C85 / C83 3/8" 586 93 85-01 586 93 86-01 — — 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

H42 / H45 / H46 / H47 /  H47S / H48 3/8" 505 69 81-30 505 24 35-01 — 505 69 81-01 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

H54 (polodlátovitý profil) 3/8" — 575 99 15-01 — — 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

H64, H64S .404" 505 69 81-92 — 505 69 81-15 505 69 81-02 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01
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NOSTE JEN TO, 
CO POTŘEBUJETE

Jestliže trávíte celé dny prací v lese, chcete mít jistotu, že s sebou budete mít všechno, co 
potřebujete. A chcete mít své vybavení snadno přístupné, bez omezení, tak, abyste mohli 
jakékoliv vybavení účinně a pohodlně používat. Řetězová pila od společnosti Husqvarna je 
samozřejmě skvělá volba pro začátek. Když k ní přidáte správné nářadí pro profesionální 
použití, které budete mít vždy po ruce, bude vaše práce jednodušší, bezpečnější a rychlejší.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘETĚZOVÉ PILY / LESNÍ NÁŘADÍ

1. OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI.
Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s 
vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou 
přezkou s uvolněním jednou rukou.

593 83 74-01 

2. POPRUH PRO OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI
Ergonomické provedení s hrudním popruhem  
pro rovnoměrné rozložení hmotnosti na ramena.

593 83 76-01 

3. POUZDRO COMBI
Pouzdro Combi na zvedací kleště nebo zvedací 
hák, s očky pro připevnění měřicího pásma.

593 83 83-01 

4. POUZDRO COMBI S KAPSOU NA KLÍN
Pouzdro Combi na zvedací kleště nebo zvedací 
hák, s kapsou na klín. 

593 83 83-02 

5. KAPSA NA KLÍN
Kapsa na několik klínů, s jednotlivými oddíly  
pro upevnění klínů.

593 83 88-01 

6. UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA
Univerzální brašna na lékárničku, GPS lokátor, 
hranový konektor a menší předměty.

593 83 92-01 

7. DRŽÁK NA MĚŘICÍ PÁSMO
Držák pro spolehlivé připevnění měřicího pásma.

593 83 91-01 

8. DRŽÁK NA PILNÍK A KOMBINOVANÉ NÁŘADÍ
Držák na jeden kruhový a jeden plochý pilník a 
kombinované nářadí. Držák účinným způsobem 
zamezí prasknutí nebo ztrátě nástrojů.

593 83 94-01 

9. DRŽÁK NA SPRAY
Držák na spray pro spolehlivé uložení.

593 83 95-01 

10. HÁK NA PŘENÁŠENÍ
Univerzální hák pro přenášení různého nářadí, 
kanystrů na vodu nebo jiného vybavení.

593 83 96-01 

11. UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK NA NÁŘADÍ
Univerzální držák pro přenášení nářadí, jako  
jsou sekera, zatloukací lopatka, atd.

593 83 97-01 

12. POUZDRO NA PŘETLAČNOU LOPATKU
Pouzdro na přetlačnou lopatku z našeho 
klasického opasku na nářadí je možné použít  
také na opasku na nářadí FLEXI.

505 69 32-92 

13. POUZDRO NA PRŮMĚRKU
Pouzdro na průměrku z našeho klasického opasku 
na nářadí je možné použít také na opasku na 
nářadí FLEXI.

505 69 32-04 

14. DRŽÁK NA TUŽKU S CÍVKOU
Držák na tužku s pružinovou kovovou cívkou. 
Držák na tužku pro tužky o velikosti 12 mm. 
Robustní provedení s kovovou cívkou s možností 
připevnění k opasku na nářadí nebo popruhu.

593 83 98-01   
593 97 55-01, grafitové tužky, 12 ks

OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI  
– SADA CARRIER
Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s 
vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou 
přezkou s uvolněním jednou rukou, vyvinutý 
speciálně pro práci v lese. Intuitivní a snadné 
vybavení opasku snadno připevnitelnými držáky, 
kapsami a popruhem. 

Opasek na nářadí FLEXI. Popruh. Vak na příslušenství. Držák  
na pilník a kombinované nářadí. Univerzální brašna. Hák pro 
přenášení. Kapsa na klín.

593 83 72-03 

OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI  
– SADA WEDGE
Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s 
vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou 
přezkou s uvolněním jednou rukou, vyvinutý 
speciálně pro práci v lese. Intuitivní a snadné 
vybavení opasku snadno připevnitelnými držáky, 
kapsami a popruhem. 

Opasek na nářadí FLEXI. Popruh. Kapsa na klín. Držák na pilník  
a kombinované nářadí. Univerzální brašna. Univerzální držák  
na nářadí. Pouzdro Combi s kapsou na klín.

593 83 72-02 

OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI  
– SADA COMBI
Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s 
vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou 
přezkou s uvolněním jednou rukou, vyvinutý 
speciálně pro práci v lese. Intuitivní a snadné 
vybavení opasku snadno připevnitelnými držáky, 
kapsami a popruhem. 

Opasek na nářadí FLEXI. Popruh. Pouzdro Combi s kapsou na  
klín. Držák na pilník a kombinované nářadí. Univerzální brašna. 
Univerzální držák na nářadí. Držák Combi.

593 83 72-01 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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SEKERY HUSQVARNA – SKUTEČNÁ  
MISTROVSKÁ PRÁCE
Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum seker pro různé typy práce. 
Kováno ve Švédsku ze švédské ocele na sekery v trvale vysoké kvalitě.  
Při dobré údržbě vám bude sekera sloužit dlouhá léta. 

UNIVERZÁLNÍ LESNICKÁ SEKERA
Ke kácení menších stromů a  
odvětvování kmenů.

65 cm, 576 92 62-01

Náhradní topůrko, 576 92 62-02

KEMPINGOVÁ SEKERA
Malá sekera s využitím při turistice  
a kempování.

37,5 cm, 576 92 63-01

Náhradní topůrko, 576 92 63-02

TESAŘSKÁ SEKERA
Pro práci se dřevem s tvarováním  
v hlavě u topůrka.

50 cm, 576 92 65-01

Náhradní topůrko, 576 92 68-02

SEKYRKA
Na menší palivové dřevo a k práci na zahradě. 

37,5 cm, 576 92 64-01

KALAČ
Ke štípání polen a velkých kusů dřeva,  
lze ji použít také jako kladivo.

80 cm, 576 92 66-01

Náhradní topůrko, 576 92 66-02 

VELKÁ ŠTÍPACÍ SEKERA
Ke štípání silnějších kusů dřeva  
a palivového dřeva. 

75 cm, 576 92 67-01

MALÁ ŠTÍPACÍ SEKERA
K základnímu štípání palivového dříví.

50 cm, 576 92 68-01

Náhradní topůrko, 576 92 68-02

HUSQVARNA H900
Malá sekera k použití na palivové dřevo  
a pro práci na zahradě. 

34 cm, 580 76 10-01

HUSQVARNA A1400 
Univerzální sekera ideální ke štípání 
pryskyřičného dřeva. 

60 cm, 580 76 11-01

HUSQVARNA A2400 
Odolná univerzální sekera pro sekání  
různých typů dřeva.

70 cm, 580 76 12-01

HUSQVARNA S1600 
Štípací sekera ke štípání polen a velkých  
kusů dřeva.

60 cm, 580 76 13-01

HUSQVARNA S2800 
Odolná štípací sekera ke štípání velkých 
polen.

70 cm, 580 76 14-01

ARBORISTA 1. POPRUH ŘETĚZOVÉ PILY, ARBORISTA
Pro použití s háčkem řetězové pily pro 
připojení řetězové pily a řemene. Elastická 
konstrukce. Měří 0,5 m při povolení a 1,25 m 
ve stavu úplného natažení.

577 43 80-01

2. HÁČKY NA ŘETĚZOVÉ PILY, ARBORISTA
Pro snadné připojení řetězové pily k popruhu. 
Robustní konstrukce.

Pro popruh s odnímatelným páskem,  
577 43 79-01

Optimalizováno pro T540 XP®, 
580 80 03-01

3. OČKO NA ŘETĚZOVÉ PILY, ARBORISTA
Pro arboristy, kteří používají standardní 
řetězovou pilu. Nabízí bezpečný způsob 
připojení řetězové pily k popruhu řetězové 
pily. Vybaveno přetěžovací pojistkou.

578 07 71-01

1. OPASEK NA NÁŘADÍ
Opasek na nářadí se dvěma pouzdry, zdvihacím 
hákem, zvedacími kleštěmi, pouzdrem na nářadí 
měřicím pásmem o délce 15 m. Opasek na nářadí 
je mimořádně široký, aby poskytoval dodatečnou 
oporu zádům.

505 69 90-15

Pouzdro Combi z LD polyetylenu, 
505 69 16-06

Pouzdro Combi, kůže, 505 69 16-05

Pouzdro Combi s kapsou na klín, 579 21 71-01

2. MĚŘICÍ PÁSMO
Snadno použitelné, lehké pásmo ideální 
k měření stromů a kmenů. Nastavení lze provést 
bez nářadí. Stupnice na obou stranách.  
Robustní s hliníkovým krytem. 

15 m s háčkem pásma, 586 99 75-01

20 m s háčkem pásma, 586 99 75-02

15 m s háčkem do dřeva, 586 99 75-03

15 m/50’ s háčkem pásma, 505 69 73-60

20 m/66’ s háčkem pásma, 505 69 73-62

3. OPASKY
PVC, 505 69 00-00

Kůže, 505 69 00-01

4. POPRUH NA OTÁČENÍ STROMŮ
K přesunování/otáčení zaseknutých stromů  
a jako přenosný popruh na kanystry. 

505 69 80-20

5. ZVEDACÍ KLEŠTĚ/KLEŠTĚ NA DŘÍVÍ
Ostrý hák s broušenými hranami. Robustnost  
a nižší citlivost na rez zajišťuje speciální tvrzená 
ocel s povrchovou úpravou. 

30 cm, 574 38 76-01

20 cm, 574 38 75-01

6. ZVEDACÍ HÁK
Prodloužený hák pro delší, širší otvory 
za účelem lepšího uchopení při práci. 
Robustnost a nižší citlivost na rez zajišťuje 
speciální tvrzená ocel s povrchovou úpravou.

574 38 74-01

NÁSTROJE A NÁŘADÍ PRO JEŠTĚ LEPŠÍ 
PRACOVNÍ VÝSLEDKY
Být jedním z předních světových dodavatelů elektrických produktů pro venkovní 
použití neznamená, že zapomínáme na nejmenší nástroje a příslušenství, které 
jsou potřeba k dokončení práce. Každý pracovní nástroj v naší nabídce seker, 
nožů, zdvihacích háků, kácecích lopatek a dalších věcí byl pečlivě vybrán  
k tomu, abyste měli vše, co budete potřebovat k dobře vykonané práci. Naše 
tašky vyrobené z kvalitních materiálů ochrání vaše vybavení, které v nich 
budete snadno přenášet.
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LÉKÁRNIČKA
Obsahuje tlakový obvaz, 9 náplastí různých 
rozměrů, 2 tampóny do rány, 1 zrcátko,  
1 vatový tampón. 

504 09 53-01 

VYZNAČOVACÍ PÁSKA
100 % viskózní, biologicky rozložitelná.  
Dvoubarevná, šířka 25 mm a délka asi 70 m. 
Jednobarevná, šířka 20 mm a délka asi 75 m.

Oranžová 574 28 77-00

Červená 574 28 77-01

Modrá 574 28 77-02

Žlutá 574 28 77-03

Bílá 574 28 77-04 

1. MAČETA
Se speciální čepelí z tvrzené ocele a dřevěnou 
rukojetí vyrobenou z bílého ořechu. Vhodné  
k prořezávání křoví a odvětvování stromů.

60 cm, 575 57 22-01

2. PRŮMĚRKA
S tabulkou objemů kmenů, stupnicemi  
v centimetrech na obou stranách.

36 cm, 505 69 47-30

46 cm, 505 69 47-46

Pouzdro, 505 69 32-04

3. MAČETOVÁ SEKERA
S topůrkem z ořechovce a oboustranným  
ostřím, který lze sklopit a vyměnit.

579 00 06-01

Náhradní kotouč, 579 00 40-01

4. LOUPÁK NA KŮRU
Loupák o délce 115 cm a šířce 12 cm.

Nedodává se.

5. ODVĚTVOVACÍ PILA
Zakřivená čepel s hákem na konci a čepelí  
k řezání kůry zabraňující rozdělení.

Nedodává se.

6.  TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ PRO  
VYVĚTVOVACÍ PILU

2,5 –5 metrů. Délka se dá snadno nastavit.

502 42 73-01

7. SKLÁDACÍ PROŘEZÁVACÍ PILA 200 FO
Sklopná pila s ostřím 200 mm pro různá použití.

967 23 64-01

8. ROVNÁ PROŘEZÁVACÍ PILA 300 ST
Rovná pila s ostřím 300 mm k řezání čerstvého  
a suchého dříví. Součástí je i pouzdro.

967 23 65-01

9. ZAOBLENÁ PROŘEZÁVACÍ PILA 300 ST
Zakřivená pila s ostřím 300 mm pro náročné 
prořezávání. Součástí je i pouzdro.

967 23 66-01

1. DŘEVORUBECKÉ KLÍNY
Vyrobeny z ABS plastu odolného proti silným 
úderům. Pro správné nasměrování pádu stromu.

14 cm, 505 69 47-02

20 cm, 505 69 47-03

25 cm, 505 69 47-04

2. HLINÍKOVÝ DŘEVORUBECKÝ KLÍN
Pro správné nasměrování pádu stromu.  
S možností přebroušení.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01

1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

3. ŠTÍPACÍ KLÍN
Kroucený klín ke štípání polen, který se  
používá s kladivem nebo přitloukací sekerou. 

577 25 92-01

4. KLÍN KE ŠTÍPÁNÍ DŘEVA
Vyroben z vysoce kvalitní ocele.

578 45 68-01  
Nedodává se.

5. ZATLOUKACÍ LOPATKA
Kombinovaná zatloukací a přetlačná lopatka. 
Vzadu na přetlačné lopatce je speciálně 
tvarovaná zatloukací patka, která brání  
vibracím při zatloukání klínu.

578 40 28-01  
Nedodává se.

6. NOŽNÍ PŘETLAČNÁ LOPATKA, VIKTOR
Teleskopická nožní přetlačná lopatka.  
Lze ji přenášet v pouzdru za opaskem.

46 cm, 504 98 16-92  
Nedodává se.

Pouzdro, 505 69 32-92

7. PŘETLAČNÁ LOPATKA S OBRACÁKEM
Celokované provedení s rukojetí z umělé  
hmoty, záchytnou patkou a obracákem. 

80 cm, 586 89 69-01

Obracák, 505 69 43-02

8. DLOUHÁ PŘETLAČNÁ LOPATKA
Kované spodní části pro mimořádnou pevnost. 
Přední zuby zajišťují lepší fixaci do dřeva. Dlouhá 
rukojeť umožňuje uchopení oběma rukama.

130 cm, 574 38 72-01

Obracák, 574 38 73-01 
Nedodává se.

TAŠKA UNIVERZÁLNÍ
Materiál odolný proti vlhkosti, který se snadno 
čistí, chytré vnitřní kapsy a měkká horní  
madla. Odnímatelné ramenní popruhy, včetně 
vnitřních vaků.

70 l, 593 25 83-01

TAŠKA NA KOLEČKÁCH
Robustní taška na kolečkách s uzavíráním na  
zip ve tvaru U pro snadný přístup a tichými 
pryžovými kolečky. Tvarovaná spodní a boční 
část pro postavení tašky bez použití podpěry. 
Včetně dvou vnitřních vaků.

90 l, 593 25 81-01

TAŠKA NA ŘETĚZOVOU PILU
Speciální kapsy pro pilové lišty. Kapsa se suchým 
zipem pro upevnění zvenčí. Vhodná pro všechny 
naše řetězové pily.

48 l, 576 85 91-01

BATOH
Tvrdé a pevné dno a vnitřní kapsy. Protidešťový 
kryt. Pohodlné ramenní popruhy

30 l, 593 25 82-01
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Sekání trávníku a vyžínání je velmi náročná, často zdlouhavá, práce. Naše křovinořezy a 
vyžínače jsou kombinací výkonu, extrémní odolnosti a nízké hmotnosti. Jsou navrženy se 
zaměřením na uživatele, snadno se s nimi manipuluje a poskytují výsledky, na které můžete  
být hrdí. Pro maximální pohodlí při práci a snadnou ovladatelnost stroje nabízí Husqvarna  
nosné popruhy, které jsou navrženy tak, aby optimálně rozkládaly zatížení mezi ramena,  
hrudník a záda. Pro maximální komfort během dlouhé pracovní směny.

PRO TĚŽKOU 
PRÁCI A HEZKÝ 
VZHLED
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CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

ODOLNÁ KONSTRUKCE
Naše komerční řada vyžínačů, křovinořezů a lesních 
křovinořezů jsou výkonné a důmyslné stroje navržené  
pro mnoholetý náročný provoz.

VÍCEÚČELOVÝ
Dělitelná nosná trubka usnadňuje výměnu řezacích nástrojů. 
Dává vám také větší flexibilitu při vaší práci. Přeprava a skladování 
nečiní nikdy problém.

NÍZKÁ HMOTNOST A VELKÝ VÝKON
Lehká, přitom však robustní konstrukce a výkonné a hospodárné 
motory jsou u našich strojů zárukou vysokého poměru výkonu 
k hmotnosti.

LESNÍ KŘOVINOŘEZY/KŘOVINOŘEZY/VYŽÍNAČE/KOMBINOVANÉ STROJE

EFEKTIVNÍ TAM, KDE NA TOM ZÁLEŽÍ
Nezáleží na tom, zda pracujete s benzinovým nebo akumulá-
torovým strojem. Vždy se můžete spolehnout na velký výkon 
pro spolehlivé provedení práce.

SNADNÉ STARTOVÁNÍ, SNADNÁ PRÁCE
Rychlé a snadné startování je u našich benzinových i akumu-
látorových strojů základním požadavkem, proto jsme vyvinuli 
technologii, která takové startování umožní. Stačí  stisknout 
tlačítko nebo zatáhnout za lanko – snadnější už to být nemůže.

MINIMÁLNÍ VIBRACE
Většina benzinových motorů je vybavena účinnými tlumiči, 
které pohlcují vibrace. Akumulátorové stroje produkují výrazně 
méně vibrací, a tím šetří vaše paže a ruce.
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OPTIMALIZOVANÉ ŽACÍ NÁSTROJE  
PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY
Vyžínání trávy a řezání křovin vám půjde výrazně lépe se správnými žacími 
nástroji na vašem výrobku Husqvarna. Společnost Husqvarna nabízí široké 
spektrum osvědčených vyžínacích strun, travních nožů a vyžínacích nožů 
v kvalitě originálního příslušenství s optimalizací pro váš konkrétní stroj. 
Další informace naleznete na stránkách 47 –49, nebo kontaktujte prodejce 
výrobků Husqvarna. Další informace na stránce husqvarna.com

Rukojeť má tlumené vibrace a je 
nastavitelná pro pohodlný provoz

Díky funkcím Tap-n-Go je vyžínací struna 
automaticky posunována při klepnutí hlavou 
o zem, což usnadňuje vaši práci

Řada akumulátorových strojů jsou originální stroje z dílny společnosti Husqvarna 
– robustní, spolehlivé a dobře navržené. Výkon, točivý moment a kapacita 
akumulátoru jsou štědře dimenzovány pro potřeby profesionálů. Provozní 
náklady jsou mimořádně nízké – a nabíjet můžete stále znovu a znovu. 

Přídavný kryt Combi může být použit s travním nožem 
i strunovou hlavou, což umožňuje rychlou výměnu mezi 
různými pracovními úlohami

Větší prostor pro nohy při práci ve svahu  
přispívá k větší produktivitě

Dobře vyvážená konstrukce 
znamená snadnou 
a pohodlnou práci

Vyžínače mají rukojeti ve  
tvaru D s měkkým povrchem  
pro optimální pohodlí

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.
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STARTOVÁNÍ TAK 
SNADNÉ, JAK JEN 
MŮŽE BÝT
Řada vyžínačů a křovinořezů Husqvarna 
500 je vybavena intuitivními ovládacími 
prvky pro funkci Air Purge a sytičem. 
Smart Start minimalizuje námahu při 
tahání za startovací lanko a vypínač se 
automaticky vrací do pozice "zapnuto". 
Díky tomu je startování prakticky 
bezproblémové.

VYŽÍNAČE PRO DOKONALÉ POSLEDNÍ ÚPRAVY
Naše výkonné a spolehlivé vyžínače jsou skvělou volbou, co se týká dokonalé 
poslední úpravy okrajů trávníků a také při vyžínání trávy na obtížně dosažitelných 
místech. Se všemi stroji se snadno manipuluje a jsou navrženy tak, aby vám 
pomohly vykonat vaši práci co nejsnáze a nejrychleji.

KŘOVINOŘEZ NÁROČNÉ SEKÁNÍ BEZ NÁMAHY
Výkonné a mimořádně lehké, velmi odolné a přesto snadno a pohodlně použitelné. 
To jsou naše křovinořezy. Všechny stroje jsou navrženy pro dlouhé a náročné 
pracovní směny pro začišťování vysoké a husté trávy, těžkých křovin – a dokonce 
menších stromků.

Intuitivní klávesnice velmi usnadňuje 
obsluhu akumulátorových vyžínačů

Li-ion akumulátor zajišťuje dlouhotrvající 
výkon a prvotřídní výsledky

Výkonný motor se snadným startem 
umožňuje velkou produktivitu

Vzduchový filtr průmyslové 
kvality zajišťuje dlouhou provozní 
dobu a bezproblémové použití

LESNÍ KŘOVINOŘEZ SEKÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ  
V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH
Naše lesní křovinořezy přesně plní svůj úkol ve velmi obtížných podmínkách. 
Všechny stroje jsou robustní, snadno ovladatelné a vždy podávají vynikající výkon. 
Krátký a hladký hřídel s kuželovým převodem natočeným pod úhlem 24 stupňů 
zjednodušuje směrové kácení malých stromů – a to i v nejhustších lesích.
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CELODENNÍ POUŽITÍ
Lesní křovinořezy určené pro 
dlouhodobé použití v náročných 
podmínkách. Splňují požadavky 
profesionálních uživatelů na práci 
v lese a údržbu trávníků a zahrad.

HUSQVARNA 555RXT
Výkonný křovinořez s dlouhou trubkou a kuželovým převodem skloněným 
o 35° pro širší záběr. Určený k celodenní práci v náročném prostředí.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. Funkce X-Torq, Low Vib a Smart Start, popruh 
Balance XT™, nastavitelná a zvýšená řidítka.

966 62 90-01

HUSQVARNA 535RXT / 535RX
Výkonné křovinořezy k náročnému komerčnímu použití. Výkonné a snadno 
ovladatelné. 535RXT se dodává s popruhem Balance X a systémem LowVib.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,7/6,1 kg. X-Torq, SmartStart, Low Vib, popruh  
Balance X™/ Balance 35, nastavitelná řidítka, zvýšená řidítka a kryt Combi.

535RXT, 966 62 89-01

535RX, 966 62 88-01

HUSQVARNA 545RXT / 545RX
Tyto výkonné křovinořezy s vynikající ovlada telnosti jsou určeny 
k celodennímu vyžínání. 545RXT se dodává s popruhem Balance XT™.

45,7 cm³, 2,2 / 2,1 kW, 8,6 / 8,9 kg. Funkce X-Torq, Low Vib a Smart Start,  
popruh Balance XT™/Balance X™, nastavitelná a zvýšená řidítka.

545RXT, 967 17 67-01

545RX, 966 01 59-01

HUSQVARNA 525RX
Práce s vysokou účinností při minimálním zatížení vašeho těla. 

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,9 kg. Low Vib, popruh Balance 35, nastavitelná řidítka, 
zvýšená řidítka a kryt Combi.

966 77 68-01

HUSQVARNA 315iC
Skvěle vyvážený vyžínač pro náročné uživatele. Díky lithium-iontové 
technologii je nyní při vysokém výkonu tišší chod. Kulatá rukojeť  
a zahnutá násada.

3,1 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sekání. Nastavitelná rukojeť. 
Ekonomický režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 91 59-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

OBČASNÉ VYUŽITÍ
Křovinořezy a vyžínače pro 
komerční uživatele a majitele 
domů, kteří žádají kvalitní 
vybavení. Kombinace vysokého 
výkonu s dobrou vyvážeností  
a snadným používáním  
– to je design Husqvarna. 

ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!

HUSQVARNA 520iRX
Výkonný křovinořez s vynikající ergonomií a vyžínací hlavou s možností 
rotace oběma směry. Součástí dodávky travní nůž pro sekání husté 
nekultivované trávy. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, průměr sečení 40 cm. Funkce savE™ pro maximální 
provozní dobu. Zvýšená řidítka, vyžínací hlava T25B, travní nůž se třemi zuby 
a popruh Balance 35 B.

967 91 62-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 520iLX

Pro profesionální uživatele. Výkonný vyžínač s rukojetí ve tvaru D a vyžínací 
hlavou s možností rotace oběma směry. Travní nůž k dostání jako příslušenství. 
Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,0 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, vyžínací 
struna s možností rotace oběma směry, nastavitelná rukojeť. 

967 91 61-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

NOVINKA
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PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ
Lehké křovinořezy k příležitost-
nému použití ideální pro vlastníky 
nemovitostí. Startovací systém 
Smart Start, palivová pumpička 
a automatické vracení vypínače 
do pohotovostní polohy pro 
 bezproblémové startování. HUSQVARNA 135R

Všestranný výkonný křovinořez ideální pro vlastníky nemovitostí. Polo-
automatická vyžínací hlava se snadnou výměnou. Včetně travního nože.

34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq, standardní dvojitý popruh, automatické 
vracení vypínače do pohotovostní polohy, nastavitelná řidítka a kryt Combi.

966 60 48-01

HUSQVARNA 129R
Lehký křovinořez se snadným startováním ideální pro vlastníky nemovitostí. 
Praktická vyžínací hlava Tap-n-Go. Včetně travního nože.

27,5 cm³, 0,8 kW, 5,4 kg. Smart Start, standardní dvojitý popruh, 
automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy, a kryt Combi.

967 19 33-01

HUSQVARNA 115iL
Lehký, snadno ovladatelný vyžínač pro domácí použití. Tichý chod. Perfektní 
pro vyžínání okrajů trávníku. 

3,4 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sekání. Teleskopická tyč a nastavi-
telná rukojeť. Ekonomický režim savE™ pro maximální délku provozu. 

967 09 88-02 vč. QC80 a BLi10

HUSQVARNA 122C
Lehký vyžínač se zahnutou nosnou trubkou ideální pro vlastníky nemovitostí. 
Snadné startování. Dodává se s praktickou vyžínací hlavou Tap-n-Go. 

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Smart Start a automatické vracení vypínače 
do pohotovostní polohy.

966 77 97-01
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  
PRO KOMPLETNÍ ÚDRŽBU
Nejprve si vyberte stroj vhodný pro vaše potřeby – potom  
se seznamte s naším širokým sortimentem příslušenství. Každé 
příslušenství je přizpůsobeno pro rychlé připojení, má odolnou 
konstrukci a, co je nejdůležitější, dostatečný výkon k vyžínání husté 
trávy, řezání bujného křoví, foukání nebo zametání velkých hromad 
listí a smetí. To je jen několik příkladů z naší nabídky příslušenství.

TĚŠTE SE Z VYSOCE EFEKTIVNÍ PRÁCE 
VE VÝŠKÁCH I NA ZEMI
V otázce výkonu, odolnosti a produktivity nikdy neděláme kompromisy.  
Proto jsme navrhli naše kombinované stroje tak, aby pracovaly stejně  
dobře jako naše konvenční stroje. Zvládnou řadu pracovních úkolů jako 
vyvětvování, kultivaci, prořezávání a další.

JEDEN STROJ 
PRO ÚDRŽBU 
CELÉ ZAHRADY
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SPOLEHLIVOST PŘI PROVOZU
Motory a veškeré příslušenství jsou stejně výkonné a praktické jako 
u konvenčních vyžínačů, vyvětvovacích pil, plotostřihů, atd. Jde o spolehlivé 
pomocníky, s nimiž vždy zvládnete každou práci.

NASTARTOVÁNÍ JEDINÉHO STROJE
Stačí nastartovat jeden jediný stroj – potom můžete rychle a snadno 
vyměnit příslušenství, abyste mohli provést jiný úkol – po celý rok.

Plotostřihy Zarovnávač okrajů trávníku Tyčová pila

Kultivátor

Vertikulátor

Foukač

Křovinořez

Zametač

Štětinový kartáč

Vyžínače LK mohou být vybaveny vyžínací hlavou a vyžínacím 
kotoučem, a rovněž tak širokou škálou příslušenství

Funkce Smart Start pro rychlejší startování

Nastavitelná rukojeť ve tvaru D

Díky funkcím Tap-n-Go je vyžínací struna 
automaticky posunována při klepnutí hlavou 
o zem, což usnadňuje vaši práci

Jestliže požadujete skutečně promyšlený a všestranný stroj, jsou naše kombinované vyžínače nebo 
křovinořezy jasnou volbou. Stačí nastartovat jeden jediný stroj – potom můžete rychle a snadno 
vyměňovat přídavná zařízení, abyste mohli provést jiný úkol – po celý rok. Motorové jednotky a 
všechna přídavná zařízení jsou stejně výkonná a praktická jako u konvenčních vyžínačů, tyčových 
pil, plotostřihů, atd. Kombinovaný stroj také znamená menší prostorové nároky na skladování a pouze 
jeden stroj, na kterém je potřeba provádět údržbu a servisní opravy.
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HUSQVARNA 525LK
Lehký vyžínač pro celodenní použití. Možnost 
rozšíření o celou řadu přídavných zařízení – pro 
rozmanité druhy pracovních úkolů. Technologie X-Torq 
pro maximální výkon. Rukojeť ve tvaru D.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, 
samostatný startér, auto matické vracení vypínače 
do pohotovostní polohy, pohodlná rukojeť 
a „zaklapávací“ příslušenství.

967 14 83-02 

CELODENNÍ 
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Odolné stroje, které si poradí 
s náročnými podmínkami při 
profesionálním použití. Vynikající 
výkon a vyvážení pro produktivní 
práci s minimální námahou.
Husqvarna design je vždy 
zaměřen na to, aby vám pomohl 
co nejlépe využít váš pracovní 
den s vynikajícími výsledky.
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NÁSTAVEC S PILOVÝM KOTOUČEM  
CSA 850/28
S krytem pilového kotouče a pilovým kotoučem 
Scarlett 200 mm. Průměr nosné trubky 28 mm. 

967 02 69-01

Nedodává se. 

NÁSTAVEC S PLOTOSTŘIHEM S KRÁTKOU 
TRUBKOU HA 110
Přídavný plotostřih s krátkou trubkou.  
Délka střihací lišty 55 cm. Délka trubky 11 cm. 
Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 
535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

537 19 66-05 

NÁSTAVEC S PLOTOSTŘIHEM S DLOUHOU 
TRUBKOU HA 850
Přídavný plotostřih s dlouhou trubkou.  
Délka střihací lišty 55 cm. Délka trubky 85 cm. 
Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 
535LK, 535FBX, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK. 

537 19 66-06 

NÁSTAVEC SE ZAROVNÁVAČEM OKRAJŮ 
TRÁVNÍKU EA 850
Trávníky, chodníky a květinové záhony vypadají 
dobře s rovně zastřiženými okraji. Průměr nosné 
trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 
524LK, 129LK, 122LK.

537 19 69-01 

NÁSTAVEC SE ZAMETACÍM KARTÁČEM BR 600
Robustní kartáč k odstranění nečistot z chodníků, 
příjezdových cest a dokonce i z hlubokých rýh. 
Součástí je kryt. Šířka 60 cm. Průměr nosné 
trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 
524LK, 129LK, 122LK.

967 29 67-01 

NÁSTAVEC S VYVĚTVOVACÍ PILOU PA 1100
Větší dosah, když ho právě potřebujete. Řezání 
větví o průměru do 15 cm. Délka 110 cm. Průměr 
nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 
535FBX, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

537 18 33-23 

NÁSTAVEC S KULTIVÁTOREM CA 230
Ideální na citlivé záhony a prostor kolem  
základny stromů. Průměr nosné trubky 24 mm. 
Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 
129LK, 122LK.

967 29 42-01 
Extra široké nože, 579 44 35-01

Nedodává se. 

NÁSTAVEC S ODMECHOVAČEM DT 600
K odstranění mechu pro zdravější trávník.  
Šířka 60 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno 
pro modely 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 29 69-01 

NÁSTAVEC SE ZAMETACÍM VÁLCEM SR 600-2
Gumový kartáč s velkou kapacitou, kterým 
očistíte chodníky, příjezdové cesty a a trávníky 
od písku a štěrku. Součástí je kryt. Šířka 60 cm. 
Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 
535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 29 44-01 

NÁSTAVEC S FOUKAČEM BA 101
Výkonný foukač k odklizení listí, smetí a posekané 
trávy z chodníků a příjezdových cest. Průměr 
nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 
525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 28 64-01 

PRODLUŽOVACÍ TYČ – NÁSTAVEC EX 780
Tyčový nástavec s prodlouženým dosahem  
80 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro 
modely 535FBX, 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 
122LK.

967 29 71-01 

SOUPRAVA S ROVNOU RUKOJETÍ 
Adaptace jednotek s kruhovými madly pro  
použití s travním nožem. 

537 04 85-01 

NÁSTAVEC S VYŽÍNACÍ HLAVOU GTA 850/28
S kombinovaným krytem a vyžínací hlavou  
Tap-n-Go T35. Průměr nosné trubky 28 mm.

967 11 31-01 

Nedodává se.

NÁSTAVEC S VYŽÍNACÍ HLAVOU TA 850/24
S kombinovaným krytem a vyžínací hlavou  
Tap-n-Go T35. Průměr nosné trubky 24 mm.

537 35 35-01

NÁSTAVEC S TRAVNÍM NOŽEM BCA 850/28
S kombinovaným krytem a travním nožem  
Multi 300-3. Průměr nosné trubky 28 mm. 

967 02 67-01

Nedodává se.

NÁSTAVEC S TRAVNÍM NOŽEM BCA 850/24
S kombinovaným krytem a travním nožem  
Multi 255-4. Dodává se s rukojetí ve tvaru  
J a popruhem. Průměr nosné trubky 24 mm.

967 18 59-01
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Při celodenní práci s těžkým vybavením mohou kvalita a konstrukce nosného popruhu pozitivně nebo 
negativně ovlivnit průběh práce. Správný nosný popruh musí splňovat mnoho požadavků. Záleží jak na vaší 
tělesné konstituci, tak na typu stroje, který nosíte. Kompletní řada Husqvarna zahrnuje ergonomické popruhy, 
které zohledňují všechny aspekty.

Pohyblivá ramenní část a individuální  
nastavení výšky. Široká zadní část  
s ventilačními otvory.

Rozložení hmotnosti z ramen na boky.

PRO BEZPEČNOU PRÁCI  
S PRVOTŘÍDNÍMI VÝSLEDKY
Při použití křovinořezu nebo vyžínače byste měli nosit ochranné brýle, štít 
a také och ranné kalhoty a boty. Nezapomínejte ani na rukavice a ochranu 
sluchu. Naše kompletní řada příslušenství vám zajistí bezpečí a per fektní 
výsledek práce. Další informace naleznete na straně 114.

OPTIMALIZOVANÉ 
ROZLOŽENÍ ZATÍŽENÍ

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Moderní popruh s několika praktickými funkcemi, jako jsou nastavení pro muže a ženy nebo otočná 
ramenní část. Zajistí vám vynikající rozložení hmotnosti mezi obě ramena, hrudník a záda. Rozkládá 
rovněž zátěž z ramen na boky.

578 44 98-01 

2. HUSQVARNA BALANCE X™
Poskytuje velkou úlevu pro vaši horní část těla a paže díky vynikajícímu rozložení hmotnosti  
mezi obě ramena, hrudník a záda a z ramen na boky.

578 44 97-01 

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Lze jej používat se všemi tyčovými produkty. Popruh Balance Flex™ má větší zdvihací sílu. Je 
ergonomický a připevňuje se otevřenými háčky, takže s ním uživatel bude snadno manipulovat.

578 44 99-01 

4. HUSQVARNA BALANCE 55 A 35
Ergonomický postroj, který rozkládá zátěž mezi ramena, hrudník a záda. Balance 35B je vyvinut 
speciálně pro použití s našimi akumulátorovými vyžínači a foukači.

Balance 55, 537 27 57-01

Balance 35, 537 27 57-02

Balance 35B, 537 27 57-05 

5. HUSQVARNA STANDARD
Konstruován pro lehčí křovinořezy. Nastavitelné vycpané ramenní pásy. Snadné a účinné  
rychlé uvolnění na hrudníku.

537 21 63-01 

Nastavení nad hrudníkem a pod 
hrudníkem pro muže i ženy.
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TRAVNÍ NOŽE
255/3T, 275/4T, 300/3T, 350/3T, 
230/2T Na hustou trávu určenou 
ke sportování, ale ne na silnější 
náletové dřeviny. K dispozici se  
4, 3 nebo 2 zuby.

PILOVÉ KOTOUČE
Scarlett 200/22T, 225/24T vyvinuty 
v úzké spolupráci s profesionály 
pracujícími s křovinořezy. Nabízejí 
nejlepší spojení maximální kapacity 
řezání a nízkých vibrací. K dispozici 
s 22 nebo 24 zuby.

TRAVNÍ NŮŽ
225/8T, 225/4T, 200/4T Na hustou 
trávu určenou ke sportování, ale ne 
pro silnější náletové dřeviny. Tráva 
padá na kotouč a vytváří tak úhledné 
řady. K dispozici s 4 nebo 8 zuby.

VYŽÍNACÍ STRUNA 
STANDARD ROUND
Vysoce kvalitní struna s kulatým 
profilem na běžný typ travin. 
Jednotlivé struny jsou barevně 
odlišeny pro snadný výběr 
správného průměru. Vhodná 
pro všechny strunové hlavy 
Husqvarna.

VYŽÍNACÍ STRUNA PENTA
Profesionální vyžínací struna  
s pětiúhelníkovým profilem. 
Ostré hrany pro vynikající žací 
výkon, zejména při vyžínání 
husté/silné trávy, s dokonalým 
výsledkem. Vhodné pro stan-
dardní vyžínací hlavy. 

VYŽÍNACÍ STRUNA QUADRA
Profesionální vyžínací struna 
s hranatým profilem. Ostré 
hrany pro vynikající žací 
výkon, zejména při vyžínání 
husté/silné trávy, s dokonalým 
výsledkem. Vhodné pro 
standardní vyžínací hlavy. 

MAZIVO HUSQVARNA ECO
Na kuželové převody křovinořezů. Osvědčené 
mazivo, které maže převody a pohlcuje 
axiální síly. Kompatibilní s životním prostředím.  
Biologicky rozložitelné.

100 g, 503 97 64-01 

OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY  
HUSQVARNA, XP® SYNTHETIC
Plně syntetický a biologicky 
odbouratelný olej pro dvoudobé 
motory vyvinutý pro náročné použití 
při velkém zatížení a vysokých 
otáčkách motoru. 

0,1 l, 578 18 03-03 
Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-03 
4 l, 578 03 71-03 

OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY  
HUSQVARNA, LS +
Polosyntetický olej pro nízké výfukové 
emise nabízí velmi dobrou ochranu 
před zadřením pístu, a to jak v důsledku 
vychýlení, tak usazování karbonu.

0,1 l, 578 18 03-02 
Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-02 
4 l, 578 03 71-02 
10 l, 578 18 00-02 
208 l, 578 18 04-02 

OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY  
HUSQVARNA, HP
Vyvinuto pro práci s palivy nízké kvality.

0,1 l, 587 80 85-01 
Dávkovací nádoba 1 l, 587 80 85-11 
1 l standard, 587 80 85-10 
4 l, 587 80 85-20 
20 l, 587 80 85-30

OLEJE HUSQVARNA – OPTIMALI-
ZOVANÉ PRO PRVOTŘÍDNÍ VÝKON
Oleje značky Husqvarna jsou optimalizovány podle vývoje 
našich motorů. Můžete se spolehnout na to, že vám nabídneme 
dostatečně širokou řadu olejů a maziv, které budou vhodné  
pro vaše potřeby. Používáme směs syntetických a vysoce 
rafinovaných minerálních olejů, která společně se speciálně 
vyvinutými aditivy zajistí dokonalé mazání, ochranu proti 
zadření a čistší motor.

HUSQVARNA XP® POWER 2
Předem namíchaná směs alkylátového paliva 
s cílem maximalizovat výkon vašeho motoru. 
Součástí směsi je prémiový olej XP. Optimální 
výkon, čistota, prodloužená životnost vašeho 
motoru, snížení výfukových emisí.

5 l, 589 22 76-10 

Nástavec k plnění paliva, 582 06 66-01 

PŘIPRAVENÁ SMĚS

PLNĚ AUTOMATICKÉ STRUNOVÉ  
HLAVY, 25 –55 CCM
Jakmile se struna příliš zkrátí, auto-
maticky se posune. Délka struny  
se nastavuje automaticky tak, aby 
bylo dosaženo nejlepšího výkonu.

Superauto II, 578 44 71-01

MANUÁLNÍ STRUNOVÉ HLAVY, 
25 –55 CCM
Strunu posunuje ručně uživatel 
stisknutím tlačítka posunutí struny 
a vytažením lanka. Uživatel si tak 
může vybrat délku struny k dosažení 
požadovaného výsledku.

S35 M10, 578 44 74-01

S35 M12, 578 44 76-01

Trimmy S II, 578 44 78-01

VYŽÍNACÍ HLAVA TRI-CUT
Vzhledem k odlišné konstrukci 
a vybavení plastovými noži namísto 
vyžínací strunou ideální na  trávu 
určenou ke sportování a terén bez 
kamení. Dobře viditelné, vyměnitelné 
plastové nože, které se bezpečně 
používají okolo stromů a keřů.

Tri-Cut M10, 578 44 91-01

Tri-Cut M12, 578 44 93-01

POLOAUTOMATICKÉ VYŽÍNACÍ 
HLAVY, 25 –55 CCM
Funkce Tap-n-Go automaticky posu-
nuje strunu v okamžiku, kdy se hlava 
přitlačí k zemi. Varianty X pro delší 
provozní životnost s tlačítkem Tap-
n-Go s kuličkovým ložiskem. Model 
T35 Universal obsahuje adaptéry, 
které umožňují připojení na většinu 
dalších vyžínačů.

VYŽÍNACÍ HLAVA ZE SLITINY KOVŮ
Robustní a spolehlivá, s rychlým 
a snadným doplněním struny. Údržba 
je minimální a nízká výška sekání 
umožňuje dosáhnout úhledného 
výsledku.

578 44 82-01

Nedodává se.

VYBERTE SI OPTIMÁLNÍ 
STRUNOVOU HLAVU, STRUNU,  
NŮŽ NEBO KOTOUČ A ZVYŠTE 
SVOU PRODUKTIVITU
Naše strunové hlavy, struny a kotouče jsou konstruovány 
k tomu, aby zvládly více, než jen pouhé sekání. Jejich 
výjimečný design, kvalitní materiály a technologie usnadní  
práci a nabízejí prvotřídní výkon, účinnost a bezpečnost.  
Další informace na stránce husqvarna.com

VYŽÍNACÍ STRUNA  
’X’ FORCE™
Dvouplášťová vyžínací struna 
pro náročné úkoly vyžadující 
extrémní výkon. Díky použití 
kopolymerů je vyžínací struna 
odolná proti opotřebování a 
nabízí tak požadovanou spo-
lehlivost pro sečení. Určeno 
pro všechny standardní vyží-
nací hlavy.

VYŽÍNACÍ STRUNA  
WHISPER X
Dvouplášťová vyžínací struna 
pro náročné úkoly vyžadující 
extrémní výkon. Díky použití 
kopolymerů je vyžínací struna 
odolná proti opotřebování a 
nabízí tak požadovanou spo-
lehlivost pro sečení. Úprava 
Whisper pro snížení hlučnosti. 
Určeno pro všechny stan-
dardní vyžínací hlavy.

VYŽÍNACÍ STRUNA 
WHISPER
Vyžínací struna s úpravou 
Whisper pro snížení hlučnosti. 
Díky menšímu odporu vzdu-
chu dosáhne motor rychleji 
optimální rychlosti a zvýší se 
tak jeho účinnost. Určeno pro 
všechny standardní vyžínací 
hlavy.
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KRYTY STRUN KOMBINOVANÉ KRYTY KRYTY TRAVNÍCH KOTOUČŮ KRYTY PILOVÝCH KOTOUČŮ PODPĚRNÉ MISKY SADY

A1
 

545 00 60-95 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm (adapter incl.) 

 E1 503 89 01-01 F1 537 04 85-01 
incl. 2B1 E1  

A2
 

588 54 37-01 B2
 

531 00 77-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

537 31 09-02 
200 mm (adapter incl.)

E2 503 90 18-02 
(20 mm/1") 

A3
 

503 95 43-01 B3
 

537 33 16-01 C3
 

544 02 65-02 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

E3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1") Ballbearing  

F2 952 71 56-16 
incl. 2E1  

A4
 

537 29 73-01 B4
 

545 03 09-01 C4
 

544 16 03-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm

E4 503 89 01-02 
M12

A5
 

537 34 94-03 B5
 

544 46 43-01 C5
 

502 46 49-01 D5
 

501 32 04-02 
200 mm (adapter incl.)

F3 544 24 96-01 
incl. 2B3 E4  

A6
 

544 10 74-02 B6
 

580 44 66-06 D6
 

502 43 55-01 
225 mm (adapter incl.)

A7
 

502 46 50-01 F4 587 37 50-01 
For blade attachment

A8
 

574 47 95-01

A9 577 01 83-03

A10 580 44 66-10

A11 577 96 51-01

A12 585 33 92-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNÁNÍ, SEKÁNÍ A ŘEZÁNÍ NÁSTAVCE

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 1 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

11 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manual) 
 2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

12 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 537 19 69-01 

EA 850 
         

13 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 537 19 66-05    (Articulated) 

HA 110       
14 967 29 67-01 

BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 17 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-06    (Articulated) 

HA 850 
         

15 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 18 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 967 29 71-01 

EX 780 
        

16 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 537 35 35-01 

TA 850 
       

17 579 44 35-01 
Second blade set,  
fits CA 230    

8 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

8 578 44 25-01 
Scarlett 200-22 (1")

8 967 30 08-01 
TA 1100  
        

18 967 68 82-01 
PAX730 
        

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

19 967 68 30-01 
PAX1100 
        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 10 967 02 67-01 

BCA 850-28 
        

11 578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 

12 578 44 68-01 
T45X M12

(Semiauto) 
 

MODEL TRÁVA HRUBÁ TRÁVA KEŘE A STROMY NÁROČNÉ PODMÍNKY

555FXT/555FX A7  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A4  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 8 1 5 6 18 19

555RXT A6  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

553RS/543RS/153R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK 9 B3  + 10 11 12 13 10 B3  + E4  +  2 3 4 6

520iRX A9  + 17 2 3

520iLX A9  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX/336FR/135R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + E4  + 2 3 4

535LS A5 B3  + 9 10 11 12 16 F3

525RXT/525RX/525RS/533RS/524R A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LX/525LST/525LS A2 B1 + 1 3 6 7 8 15 F1

525LK/524LK 2 3 7 15 16 17 A2 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

535LK 2 3 15 16 17 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

336RK 9 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 10 B3  + E4  +  2 3 5 6 11

315iC A11  + 17

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129R/129RJ B6  + 3 B6  + E1  + 2

129LK 2 3 7 15 16 17 B6  + 3 13 1 4 5 6 12 14

129L B6  + 3

129C A10  + 2

122LK 2 3 7 15 16 17 B4  + 3 4 5 6 12 14

122C A8  + 2 4

115iL A12  + 18

PRŮVODCE PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO SEKÁNÍ – KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNÁNÍ, SEKÁNÍ A ŘEZÁNÍ NÁSTAVCE
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Grass 255-8 (1")
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(Semiauto) 
 14 578 44 78-01 
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12 967 28 64-01 
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(Semiauto) 
 15 578 44 91-01 
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3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 537 19 69-01 

EA 850 
         

13 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 537 19 66-05    (Articulated) 

HA 110       
14 967 29 67-01 

BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manual) 
 17 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-06    (Articulated) 

HA 850 
         

15 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 18 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 967 29 71-01 

EX 780 
        

16 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 537 35 35-01 

TA 850 
       

17 579 44 35-01 
Second blade set,  
fits CA 230    

8 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

8 578 44 25-01 
Scarlett 200-22 (1")

8 967 30 08-01 
TA 1100  
        

18 967 68 82-01 
PAX730 
        

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manual) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

19 967 68 30-01 
PAX1100 
        

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 10 967 02 67-01 

BCA 850-28 
        

11 578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 

12 578 44 68-01 
T45X M12

(Semiauto) 
 

MODEL TRÁVA HRUBÁ TRÁVA KEŘE A STROMY NÁROČNÉ PODMÍNKY

555FXT/555FX A7  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A4  + 12 14 16 C2  + 16 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 8 1 5 6 18 19

555RXT A6  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

553RS/543RS/153R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

543RBK 9 B3  + 10 11 12 13 10 B3  + E4  +  2 3 4 6

520iRX A9  + 17 2 3

520iLX A9  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX/336FR/135R A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + E4  + 2 3 4

535LS A5 B3  + 9 10 11 12 16 F3

525RXT/525RX/525RS/533RS/524R A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LX/525LST/525LS A2 B1 + 1 3 6 7 8 15 F1

525LK/524LK 2 3 7 15 16 17 A2 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

535LK 2 3 15 16 17 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

336RK 9 A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 10 B3  + E4  +  2 3 5 6 11

315iC A11  + 17

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129R/129RJ B6  + 3 B6  + E1  + 2

129LK 2 3 7 15 16 17 B6  + 3 13 1 4 5 6 12 14
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PRŮVODCE PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO SEKÁNÍ – KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE



50 PLOTOSTŘIHY

Aby živý plot zůstal zdravý a pěkný, vyžaduje váš čas a péči. Dobře udržovaný živý plot vám 
zajistí soukromí a vaší zahradě dodá pevné hranice a vizuální dojem. Při nákupu plotostřihu  
je nutné mít na paměti, že různé živé ploty potřebují různé typy nástrojů. Všechny plotostřihy 
Husqvarna jsou výkonné, přesné a účinné, aby pokaždé dosáhly skvělých výsledků.

OSTRÉ  
NÁSTROJE  
PRO SKVĚLÝ 
VZHLED 
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CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

PLOTOSTŘIHY

ODOLNÉ PROVEDENÍ
Všechny naše akumulátorové a benzinové plotostřihy jsou 
konstruovány tak, aby vám dlouho vydržely a spolehlivě  
si poradily i s těmi nejnáročnějšími úkoly.

SNÍŽENÍ VAŠÍ EMISNÍ STOPY
Naše akumulátorové plotostřihy neprodukují v podstatě  
žádné emise; u benzinových strojů používáme technologii 
motorů, která přispívá ke snížení škodlivých výfukových  
emisí a spotřeby paliva.

TICHÝ CHOD
Díky pohonu na akumulátor nebo technologii motoru s nízkou 
hlučností a speciální konstrukci jsou naše plotostřihy tiché  
a snadno se používají. To je velmi důležité pro každého, kdo 
bude s plotostřihem pracovat v obydlených oblastech.

PLYNULÉ STARTOVÁNÍ
Zdroj napájení a startér byly navrženy tak, aby stroj nastartoval 
rychle bez ohledu na zdroj napájení a při minimální námaze, 
takže můžete začít ihned pracovat.

NÍZKÉ VIBRACE
Naše benzinové motory jsou vybaveny účinnými tlumiči, které 
pohlcují vibrace. Akumulátorové stroje produkují výrazně méně 
vibrací, a tím šetří vaše paže a ruce.

VELKÝ DOSAH
Kromě konvenčních strojů se standardní délkou nabízíme také 
ideálně vyvážené a výkonné plotostřihy s velkým dosahem. Tyto 
stroje usnadňují stříhání vysokých nebo velmi nízkých dřevin.
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PROČ SI VYBRAT  
AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH?
Nízký hluk. Žádné přímé emise. Nízké vibrace. Dokonalé vyvážení. Vysoký 
výkon. To jsou jen některé charakteristiky našeho akumulátorového 
plotostřihu. Jeho výběrem získáte lehkého, dokonale vyváženého pomocníka, 
který je zárukou pohodlné práce po několik hodin. K tomu se navíc přidávají 
nízké nároky na údržbu akumulátorového stroje.
 Kapacita akumulátoru Husqvarna neseného na zádech je až šestkrát 
větší než u standardních akumulátorů Husqvarna, takže ho není třeba 
dobíjet až do konce pracovního dne. Další informace naleznete 
na straně 8.

PLOTOSTŘIHY

PLOTOSTŘIH S PRODLOUŽENÝM DOSAHEM 
DOSÁHNOUT TAM, KDE JINÍ MAJÍ POTÍŽE
Kloubové plotostřihy s prodlouženým dosahem jsou skvělé, když 
potřebujete dosáhnout na obtížná místa bez ztráty výkonu. Výborně 
se s nimi zachází, snadno se startují, hodí se pro vysoké i nízké živé 
ploty a díky zadní sklopné střihací liště se HE4 také velmi snadno 
skladují a přepravují.

OBOUSTRANNÉ PLOTOSTŘIHY FLEXIBILNÍ 
OVLADATELNOST POD JAKÝMKOLIV ÚHLEM
Oboustranné plotostřihy jsou určeny pro tvarované části plotů.  
Přináší účinný a pohodlný provoz díky prvkům jako Smart Start  

a Low Vib a nastavitelné rukojeti na většině modelů.

Tvarové zastřihávání

Nízké i vysoké živé ploty

Výborná manipulace

Snadné skladování

Tvarování živých plotů

Rychlé nastartování

Skvělý výkon

Nastavitelné rukojeti

Široké živé ploty

Přesné střihání

Komfortní obsluha

Dálkové ovládání střihací lišty

Dlouhá stříhací lišta

Lapač listí

Nastavitelný sklon 
stříhací lišty

Komfortní rukojeti

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

JEDNOSTRANNÉ PLOTOSTŘIHY  
ROVNÝ ŘEZ JEDNÍM POHYBEM
Jednostranné plotostřihy je možné vybavit dlouhými noži a díky 
zachovanému ideálnímu rozložení hmotnosti můžete snadno a přesně 
provádět rovné řezy. Lapač listí pro sběr listí a smetí vám ušetří čas a námahu. 

Rukojeť s nastavením 
několika poloh
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NOVINKA NOVINKA

PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ
Plotostřihy Husqvarna pro 
příležitostné použití jsou vhodné 
k domácímu použití s řadou 
moderních funkcí, jako jsou  
Smart Start nebo nastavitelná 
zadní rukojeť. Lehké, tiché 
a snadno ovladatelné  plotostřihy.

HUSQVARNA 115iHD45
Vhodný pro malé až střední živé ploty. Snadné používání, nízká hmotnost, 
Li-ion technologie akumulátoru. Tichý chod. 

3,2 kg bez akumulátoru, 3 000 kmitů/min, délka lišty 45 cm. Režim savE™ 
pro maximální délku provozu.

967 09 83-01

967 09 83-02 vč. QC80 a BLi10

HUSQVARNA 122HD60
Lehký plotostřih s nízkou hmotností pro použití v domácnosti s komfortními 
funkcemi, jako jsou nastavitelná zadní rukojeť a Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, střihací lišta 60 cm, 4,9 kg. Smart start, automatické 
vracení vypínače do pohotovostní polohy, motor s nízkou hlučností, systém 
LowVib a nastavitelná zadní rukojeť.

966 53 24-01

HUSQVARNA 325HE3
Prodloužený plotostřih pro časté používání s nízkou hmotností a dobrou 
ergonomií. Dálkově nastavitelná stříhací hlava a snadné startování. 

25,4 cm³, 1 kW, stříhací lišta 55 cm, 6,35 kg. Samostatný startér, X-Torq, 
dálkově nastavitelná stříhací lišta.

966 78 76-01 

HUSQVARNA 522HDR75X
Výkonný oboustranný plotostřih s motorem 22 ccm s délkou střihací lišty 
75/60 cm pro hrubé stříhání. Rukojeť s nastavením několika poloh, nízká 
hmotnost, velkokapacitní nože a otevřený kryt nožů.

21,7 cm³, 0,6 kW, střihací lišta 75/60 cm, 5,2 kg. Samostatný startér, funkce 
Low Vib a vratný vypínač.

967 65 84-01

HUSQVARNA 522HD60X
Výkonný oboustranný plotostřih s motorem 22 ccm s délkou střihací lišty  
60 cm. Rukojeť s nastavením několika poloh, nízká hmotnost, velkokapacitní 
nože a otevřený kryt nožů.

21,7 cm³, 0,6 kW, střihací lišta 60 cm, 4,9 kg. Samostatný startér, funkce 
Low Vib a vratný vypínač.

967 65 87-01

HUSQVARNA 520iHE3
Vysoce efektivní tyčový plotostřih s dosahem 3,5 m. Komfortní nastavení 
úhlu střihací hlavy a úsporný režim savE™. Žádné přímé emise, nízká 
hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. 
Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

4,15 kg bez akumulátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 55 cm. Přepravní 
režim a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 58-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA 520iHD60
Velmi tichý, přitom efektivní plotostřih s prvotřídní ergonomií. Oboustranná 
střihací lišta o délce 60 cm a pohodlná rukojeť s několika polohami. Žádné 
přímé emise, nízká hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné 
pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 60 cm. Rukojeť  
s několika polohami a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 56-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

CELODENNÍ  
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Profesionální plotostřihy s 
výkonnými a úspornými motory. 
Napevno prodloužená verze má 
větší rozsah stříhání pro zvýšení 
produktivity, zatímco verze  
s vícepolohovým nastavením 
rukojeti usnadňují stříhání  
ve svislém směru.
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Zbavte se listí, slámy, trávy, pavučin, písku, štěrku – a těžké práce. Foukače 
Husqvarna jsou navrženy se zaměřením na uživatele, jsou účinné a je radost 
s nimi pracovat. A se škálou prací, které máte naplánovány, si můžete být jistí, 
že tyto foukače si s daným úkolem poradí bez námahy.

KONEC  
TĚŽKÉ PRÁCE
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DLOUHÉ SERVISNÍ INTERVALY
Díky rozsáhlé filtrační ploše na velkých foukačích je dosaženo 
nižšího opotřebení foukače a dlouhé provozní doby mezi 
čištěním filtru.

FOUKÁNÍ NEBO VYSÁVÁNÍ
125BVX lze snadno přeměnit na režim vysávání, který  
umožňuje účinný sběr smetí.

CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

FOUKAČE

NÍZKÝ HLUK
Naše akumulátorové foukače se vyznačují extrémně nízkou 
hlučností. Ve srovnání s benzinovými stroji to znamená pohodlné 
pracovní prostředí a minimální rušení ostatních obyvatel. Proto 
jsou vhodné pro práci v obydlených oblastech. 

VYSOKÝ VÝKON
Foukače Husqvarna mají bez ohledu na zdroj napájení kvalitní 
motory s optimálním výstupním výkonem. Foukač 580BT 
generuje proud vzduchu o síle 40 N, zatímco akumulátorový 
foukač 550iBTX generuje sílu 21 N.

NÍZKÉ VIBRACE
Účinné tlumení vibrací snižuje namáhání paží a rukou, takže 
zůstanete obezřetní a efektivní po celý den. Akumulátorové 
stroje produkují nízké vibrace díky konstrukci motoru.

PLYNULÉ STARTOVÁNÍ
Díky funkci Smart Start pro snížení odporu startovacího lanka 
nastartujete benzinové foukače rychle a s minimální námahou.



56 FOUKAČE

FOUKAČE NA ZÁDA ZVLÁDNĚTE  
VĚTŠÍ PLOCHY BEZ NÁMAHY
Foukače Husqvarna nesené na zádech jsou výkonné stroje, 
které uživateli nabízí úplnou kontrolu. Jsou vhodné pro práci 
na velkých plochách a pro dlouho trvající těžkou práci.

Velké plochy

Mimořádný foukací výkon

Špičková ergonomie

Funkce řízení rychlosti a funkce 
zvýšení výkonu lze snadno 

nastavit pomocí intuitivní 
klávesnice

Vývod vzduchu s vnitřním vyložením

Vysoký tlak vzduchu pro 
bezproblémové a účinné čištění

Vzduchový filtr pro rychlý přístup

Široké ramenní popruhy

Zadní rukojeť na našich 
foukačích je umístěna tak, 
 aby se neutralizovaly boční 
síly generované proudem 
vzduchu a motorem

Bederní popruh

RUČNÍ FOUKAČE  
VŠESTRANNÉ A ÚČINNÉ
Dokonale navržené pro účinnou práci na menších až 
středně velkých plochách. Naše ruční foukače jsou 
kombinací vysokého výkonu a skvělé rovnováhy, čímž jsou 
ideální pro řadu lehčích i obtížnějších úkonů. Řada ručních 
foukačů zahrnuje akumulátorové i benzinové foukače.

Malé – středně velké plochy

Skvělá ovladatelnost

Benzinový nebo akumulátorový pohon

S opaskem na akumulátory FLEXI od společnosti Husqvarna 
můžete pohodlně přenášet náhradní akumulátory BLi  
a příslušenství Husqvarna v dlouhých pracovních dnech.

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

VÝKONNÉ A LEHKÉ  
AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE
Neprodukují žádné výpary a jsou méně hlučné – a jsou stejně tak výkonné 
jako mnohé z jejich benzinových obdob. Řeč je o našich akumulátorových 
foukačích, které také nabízí nízkou hmotnost spolu s dobře vyváženou 
konstrukcí. A v neposlední řadě – snadno se používají. Pro nastartování 
a vypnutí pouze stisknete tlačítko na intuitivní klávesnici. Přečtěte si  
více o našich akumulátorech na straně 8.
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OBČASNÉ POUŽITÍ
Pro vlastníky nemovitostí, kteří 
používají foukač méně často,  
ale požadují kvalitu výrobků 
Husqvarna. To znamená robustní 
konstrukci, vysokou kapacitu, 
dobrý výkon a komfortní ovládání.

HUSQVARNA 580BTS
Náš nejvýkonnější foukač nesený na zádech 
ke komerčnímu použití. Vysoký průtok vzduchu 
a vysoká rychlost vzduchu, dlouhá provozní doba 
a pohodlné ramenní popruhy.

75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m /s, 11,8 kg. X-Torq, 
Air Injection™, Low Vib, nastavitelné rukojeti 
a řízení rychlosti.

966 62 96-01

HUSQVARNA 125BVX
Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro 
vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým 
výkonem, snadným použitím a lehkou ovladatel-
ností. Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.

28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4,4 kg. Smart Start, 
automatické vracení vypínače do pohotovostní 
polohy, funkce vysávání, funkce mulčování, 
výstup s vnitřním vyložením a řízení rychlosti.

952 71 56-45

HUSQVARNA 525BX
Výkonný a přesně vyvážený ruční foukač. Speciální 
konstrukce ventilátoru a krytu a motor X-Torq pro 
vysokou kapacitu foukání.

25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m /s, 4,3 kg. X-Torq, 
LowVib, automatické vracení vypínače 
do pohotovostní polohy a řízení rychlosti.

967 28 42-01

HUSQVARNA 350BT
Zádový foukač pro komerční použití. Snadné 
ovládání, vynikající vyvážení, vysoký výkon.

50,2 cm³, 14 m³/min, 80,47 m /s, 10,21 kg. 
X-Torq, Low Vib, nastavitelné rukojeti.

965 87 75-01

HUSQVARNA 525iB
Tento lehký, výkonný foukač je dobře vyvážený  
a přispívá k vysokému komfortu během dlouhé 
práce. Tichý díky konstrukci ventilátoru a Li-Ion 
akumulátoru. Včetně jednoduchého popruhu. 
Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg bez 
akumulátoru. Funkce řízení motoru a režim boost 
pro maximální dobu chodu.

967 91 55-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

HUSQVARNA 550iBTX
Výkonný a ergonomický akumulátorový foukač  
s upnutím na záda a velkou foukací silou (21 N). 
Mimořádně nízké vibrace a hlučnost pro práci na 
veřejných prostranstvích a provedení odolné 
proti vlivům počasí pro maximálně flexibilní a 
produktivní použití foukače. Odolné vůči vlivům 
počasí (IPX 4).

76,6 dB(A), 15,6 m³/min, 67 m /s, 6,3 kg bez 
akumulátoru.

967 68 11-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
Neustálý vývoj v technologii aku-
mulátorů výrazně zvýšil výkon.  
Ať jste profesionální nebo občasní 
uživatelé, budete výkonem aku-
mulátorových foukačů Husqvarna 
nadšeni.

HUSQVARNA 320iB Mark II
Lehký foukač s tempomatem, rychlým startem  
a režimem boost. Snadné používání, tichý chod 
díky lithium-iontové technologii.

81 dB(A), 13 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg bez akumu-
látoru. Tempomat, režim boost pro maximální 
dobu chodu.

967 91 54-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

CELODENNÍ 
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Zádové, benzínové a akumulátorové 
foukače této řady jsou určeny pro 
profesionální uživatele, kteří stráví 
mnoho hodin týdně odklízením 
listí a smetí. Provedení pro 
profesionální použití – odolnost, 
ergonomie a přesné vyvážení.
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PRAKTICKÁ KONTROLA 
PRAŠNOSTI
Vynikající řízení prašnosti se snížením 
množství vody a kalu. Naše benzínové 
rozbrušovací pily mají nový design 
ventilu, který umožňuje progresivní 
nastavení průtoku vody.

Rozbrušovací pily a diamantové kotouče Husqvarna vynikají svou vysokou produktivitou  
a spolehlivým provozem. Bez ohledu na to, zda preferujete benzínový nebo elektrický 
pohon, všechny typy pil se vyznačují svým poměrem výkon / hmotnost, nízkou úrovní 
vibrací, ergonomickým designem a snadnou údržbou. Vhodný diamantový kotouč je pak 
zárukou nejlepšího řezacího výkonu.

ROZBRUŠOVACÍ PILY

PILY PRO 
PROFESIONÁLNÍ 
POUŽITÍ

OPTIMÁLNÍ VÝKON
Konstrukce válce a integrované 
deflektory tepla u našich benzinových 
rozbrušovacích pil zajišťují optimální 
výkon motoru bez ohledu na změny  
v klimatických podmínkách a palivu.
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SNAZŠÍ STARTOVÁNÍ
DuraStarter™ je skutečně bezúdržbový 
startér s utěsněním proti prachu  
a s odolným startovacím lankem.

MAXIMÁLNÍ DOBA 
PROVOZU
Systém aktivní filtrace Active Air Filtration™ 
je jedním z nejefektivnějších na trhu  
a zaručuje maximální dobu provozu  
s dlouhými servisními intervaly.

Smartcarb™ – systém, který zajišťuje 
vysoký výkon a nízkou spotřebu i při 
zanešení vzduchového filtru. Výsledkem 
je ekonomická a efektivní práce.

Díky nízké hmotnosti, kompaktnímu 
designu, optimálně umístěným rukojetím 
a výjimečnému systému tlumení vibrací 
se s našimi rozbrušovacími pilami snadno 
pracuje a snižuje se únava při práci 
v dlouhých směnách.

BENZÍNOVÉ PILY VYSOCE 
EFEKTIVNÍ PRO ROZSÁHLÉ ŘEZÁNÍ 
VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ
Naše benzinové rozbrušovací pily jsou známé pro 
své výkonné motory X-Torq s nízkou spotřebou 
paliva a vynikajícím tlumením vibrací. Ideální pro 
suché nebo mokré řezání obrubníků a chodníků, 
při úpravě krajiny nebo řezání betonu, zdiva, 
asfaltu a kovů ve všech typech stavebních prací.

Výkonné motory

Rychlé řezání

Velká hloubka řezu

Žádné emise

Minimální množství vody a kalu

Vynikající sběr prachu

ROZBRUŠOVACÍ PILY

Systém odsávání prachu pro 
čistší řezání s minimálním 
množstvím vody a kaluELEKTRICKÉ PILY IDEÁLNÍ  

K ŘEZÁNÍ UVNITŘ A V 
CITLIVÝCH PROSTŘEDÍCH
Naše elektrické rozbrušovací pily jsou 
ideální pro suché a mokré řezání. Minimální 
spotřeba vody a tvorba kalu při mokrém 
řezání s pilou Husqvarna K 4000. Pila je 
vybavena odsávací jednotkou pro suché 
řezání s minimální prašností. 

Ne všechny uvedené funkce jsou  
dostupné pro všechny modely.

Jestliže chcete, aby vám 
rozbrušovací pila spolehlivě 
sloužila, musíte používat 
správně napnutý hnací 
řemen. Poloautomatický 
systém SmartTension™  
je funkce, která vám 
pomůže vždy najít správné 
napnutí díky pružinovému 
mechanismu přihlášenému 
k patentovému řízení.

KOMFORTNÍ PRÁCE BEZ KABELŮ  
S AKUMULÁTOROVÝM POHONEM  
PRO RYCHLÉ ŘEZÁNÍ PRÁVĚ TAM, 
KDE JE TO TŘEBA
S naší akumulátorovou rozbrušovací pilou můžete 
splnit úkoly správně a komfortně zároveň. Tato 
rozbrušovací pila nabízí vynikající vyvážení, rychlé 
startování, působivý výkon a je ideální pro rychlé 
řezání a náhlé úkoly – kdekoliv a kdykoliv.

Nízká hmotnost

Pro mokré a suché řezání

Elektrická brzda
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 1. VOZÍKY PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY
Kompaktní vozíky pro rozbrušovací pily.  
Umožňují snadné rovné nebo zakřivené  
řezání a řezání v blízkosti stěn a obrubníků.  
Mají kompaktní rozměry a lze je složit  
pro usnadnění přepravy. 

KV 9 /12, 587 76 84-02 

KV 7, 587 76 84-01 

2. SADA KOLEČEK
Pro snadnou přepravu na rovném povrchu  
nebo při řezání na zemi. Pryžové podložky pro 
odstavení stroje v pohotovostním režimu nebo  
po ukončení práce. Vhodné pro naše benzinové 
rozbrušovací pily K 770, K 760, K 760 Rescue, 
K 970, K 970 Rescue a K 1270.

589 33 43-01 

3. HUSQVARNA WT 15
Nádrž na vodu s kompaktními rozměry 
a elektrickým čerpadlem. Snadné použití.  
Objem 15 litrů a možnost trvalého řezání  
po dobu 45 minut. Napájená akumulátorem, 
akumulátorový systém Gardena Li-Ion 18,5 V.

966 70 83-01, 220 V

4. PŘÍDAVNÁ ODSÁVACÍ LIŠTA
Špičkový sběr prachu pro řezání bez použití  
vody. Rychlopřípojka.

523 09 50-01, K 4000  

596 84 01-01, K 535i

5. NÁDRŽ NA TLAKOVOU VODU
Pojme 13,3 litrů a dodává se s třímetrovou hadicí, 
která je připojena k sadě pro mokré řezání na stroji. 

506 32 63-02 

6. VODNÍ HADICE
Délka 9 metrů, rychlospojky.

506 32 89-34 

7. PŘEPRAVNÍ BOXY
Ideální jak pro ochranu, tak skladování různých 
typů zařízení při přepravě mezi pracovišti.  
Boxy jsou vyrobeny z překližky a mají kovem 
vyztužené hrany a rohy. 

K 1270/K 970, 506 31 08-02 

K 770/K 760, 505 46 02-01 

8.  KANYSTR NA PALIVO S OCHRANOU  
PROTI PŘEPLNĚNÍ

Doplnění paliva je díky němu pohodlné.  
Vyroben z pevného plastu s objemem 6 litrů. 
Schválen podle předpisů UN.

505 69 80-01 

9.  OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY 
S PRAKTICKOU ROZLÉVACÍ NÁDOBOU

Vysoce kvalitní olej pro dvoudobé motory. 
Ke smíchání s jedním litrem benzínu je třeba 
dávky 2 cl. Rychleji a snadněji umožňuje  
správně namíchat pohonnou směs.

587 80 85-11 

ROZBRUŠOVACÍ PILY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
PRAVIDLA PRO 
BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ
Tato digitální uživatelská příručka 
pro rozbrušovací pily doplňuje 
návod k použití. Jde o užitečný 
zdroj informací pro profesionální 
uživatele i uživatele, kteří 
nepracují s rozbrušovací pilou  
tak často.

HUSQVARNA K 1270
Naše největší rozbrušovací pila je jednou z 
nejvýkonnějších pil na světě. Kromě jiného má 
motor X-Torq s nízkou spotřebou paliva a digitální 
zapalování pro snadné startování. Plynule 
nastavitelný kryt kotouče z lehké slitiny šetří 
hmotnost.

Průměr kotouče 350/400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 
13,3 /13,7 kg, hloubka řezu 118/145 mm, 
X-Torq, systém Active Air Filtration™, SmartCarb™ 
a EasyStart.

967 04 62-01, průměr kotouče 350 mm

967 05 42-01, průměr kotouče 400 mm

HUSQVARNA K 4000
Ideální pro mokré řezání v citlivých prostředích 
vyžadujících minimální množství kalu. Snadné 
zachování minimálního průtoku vody dostatečného 
pro účinné navázání prachu. Je snadné vybavit 
volitelnou odsávací jednotkou pro suché řezání. 
Připraveno pro použití technologie Bluetooth.

Průměr kotouče 350 mm, 230 /120 /110 V,  
2 700 /1 800 /2 200 W, 8,5 kg, hloubka řezu 
125 mm, Elgard™ a SoftStart™. 

967 07 98-01

NOVINKA

NOVINKA

ROZBRUŠOVACÍ PILY 
HUSQVARNA
Naše rozbrušovací pily vám 
poskytnou požadovaný výkon 
pro aktuální úkol, ať už preferu-
jete benzinovou, elektrickou 
nebo akumulátorovou variantu. 
Od výkonných benzinových 
rozbrušovacích pil s pokročilým 
systémem tlumení vibrací, přes 
elektrické stroje ideální pro citlivá 
prostředí, až po akumulátorové 
pily pro rychlé a efektivní řezání 
bez vedení kabelů.

HUSQVARNA K 770 VAC
Ideální pro suché řezání v prostředích citlivých  
na množství kalu. S novým revolučním krytem 
kotouče dokáže tato rozbrušovací pila účinně 
eliminovat prach nekompromisně bez vlivu na 
kvalitu nebo produktivitu. Pila splňuje požadavky 
tabulky 1 OSHA a je plně kompatibilní s odsavačem 
prachu S26. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Průměr kotouče 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 11,3 kg, 
hloubka řezu 125 mm, X-Torq, Active Air 
Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ 
a EasyStart.

967 86 07-01 

HUSQVARNA K 535i
Akumulátorová rozbrušovací pila s vysokým 
výkonem a požadovanou flexibilitou při lehčí 
práci s betonem. Ergonomická a lehká, ideální 
pro zahradnické práce, dláždění a pokládání 
střech. Díky nízkým vibracím a vystředěnému 
umístění kotouče budete mít ve srovnání s 
běžnými ručními rozbrušovacími pilami řezání 
pod dokonalou kontrolou. Odolné vůči vlivům 
počasí (IPX 4).

Průměr kotouče 230 mm, hmotnost 3,5 kg, 
hloubka řezu 76 mm.

967 79 59-01 

HUSQVARNA K 970
Robustní, spolehlivá, lehká a výkonná rozbru-
šovací pila je vždy připravena k práci. S funkcí 
SmartTension pro poloautomatické napínání 
řemene, minimalizujete riziko v obou směrech 
napínání. Plynule nastavitelný kryt kotouče  
z lehké slitiny šetří hmotnost.

Rozměr kotouče 350 / 400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 
11,0 /11,6 kg, hloubka řezu 125 /155 mm, 
X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, 
Airpurge, SmartTension™ a EasyStart.

967 34 80-01, průměr kotouče 350 mm

967 34 81-01, průměr kotouče 400 mm
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HUSQVARNA ELITE-CUT 
PRO RYCHLÉ ŘEZÁNÍ VŠECH 
MATERIÁLŮ
Vynikající řezací výkon díky technologii Diagrip, kdy 
jsou diamanty speciálně obrobeny pro optimální 
usazení v segmentu. Inovativní design segmentu 
pro efektivní řezání, chlazení a odvod kalu. Vysoká 
řezací rychlost a dlouhé servisní intervaly. Údaje na 
obalu vás pak informují o vhodnosti kotouče pro ten 
který materiál.

HUSQVARNA VARI-CUT 
PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ
Řezací kotouče Vari-Cut jsou zárukou výkonu, 
vysoké rychlosti řezání a minimálních servisních 
prostojů při používání na všestranné úkoly. V této 
produktové řadě se nacházejí 3 druhy kotoučů  
pro řezání různých materiálů. Sledujte informace  
na obalu.

HUSQVARNA TACTI-CUT 
PRO OBČASNÉ ŘEZÁNÍ VŠECH 
MATERIÁLŮ
Nabízí velmi dobré vyvážení mezi výkonem  
a cenou. Doporučeny pro méně časté řezání.  
Jsou cenově přijatelnou variantou.

Jaké řezací kotouče jsou vhodné pro 
vaši práci? Sledujte návod na obalu.

TABULKA DOPORUČENÍ – DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

MATERIAL ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85 S35 
TURBO S45 S50 S65 

PLUS S85 S35 S50
S50 

PLUS
S65 S85

TVAR SEGMENTU

PŘÍRODNÍ KÁMEN ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

TVRDÉ MATERIÁLY ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ●  

ARMOVANÝ BETON ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

UNIVERZÁLNÍ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ABRASIVNÍ MATERIÁLY ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ASFALT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 

••• = Optimální ••  = Dobré •  = Přijatelné  = Nedoporučuje se

PRACUJTE CHYTŘE,  
USNADNÍME VÁM TO
Při práci s ručními rozbrušovacími pilami hraje zásadní roli správná kombinace výkonu a bezpečnosti. Současně je ale 
potřeba myslet i na rychlost, čas na vyhledání správného kotouče a jeho správnou montáž. Proto nyní na kotoučích 
Husqvarna S pro ruční stroje uvádíme řadu intuitivních a okamžitě rozpoznatelných indikátorů. Díky aplikačním značkám 
budete mít jistotu, že vždy použijete ten správný kotouč pro správný úkol, zatímco indikátory opotřebení vám poskytnou 
informaci o opotřebování a boční vůli kotouče nezbytné pro minimalizaci rizika nehod v důsledku zaseknutí nebo 
zpětného rázu. Podle směrové šipky zase snadno poznáte, zda jste kotouč namontovali správně.
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Plně automatické

Skvělá kvalita trávníku

Prvotřídní výsledky sečení ve svazích

Li-ion akumulátorový pohon

Tichý chod

Netřeba likvidovat posekanou trávu

Konektivita

SEKAČKY NA TRÁVU TRADIČNÍ SEKÁNÍ TRÁVNÍKU SNADNĚJI
Pro ty z vás, kteří volí procházku za travní sekačkou, můžeme nabídnout řadu  
strojů, které budou vhodné pro různé typy trávníků a uživatelů. Pokud požadujete 
všestrannost různých způsobů sečení, doporučujeme modely se sběrným košem, 
které při sečení vašeho trávníku nabízí rovněž možnosti mulčování a zadního 
výhozu. A protože víme, že každý trávník je jiný, vždy naleznete stroj, který má 
všechny prvky, které potřebujete pro skvělé výsledky, a zároveň vám usnadňuje 
život a zpříjemňuje práci.

Vynikající ovladatelnost

Všestranný žací systém

Sběrný koš

BioClip®

K dostání s akumulátorovým pohonem

PŘESNĚ TAKOVÁ SEKAČKA,  
JAKOU HLEDÁTE
Když hledáte sekačku na trávu, vyvstane řada otázek. My máme rozsáhlý sortiment strojů pro 
sekání trávy na to, abychom je všechny zodpověděli. Od sekaček s vlastním pohonem po pojízdné 
stroje, přes různé způsoby sečení a příslušenství umožňující větší všestrannost a celoroční použití. 
Nejdůležitější však je, že při výběru výrobku Husqvarna si můžete být jistí tím, že kupujete stroj, 
který nejenže splňuje vaše požadavky, ale také je dostatečně kvalitní na to, aby pracoval rok co rok.

ROBOTICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU AUTOMOWER® 
PERFEKTNÍ VÝSLEDKY I PŘI SEČENÍ VE SVAŽITÉM  
A ČLENITÉM TERÉNU
Jestliže na vrcholu vašeho seznamu přání je udržovaný trávník s velmi nízkým střihem, 
dosáhnete nejlepších výsledků s robotickou sekačkou na trávu. Upřímně, pokud nejste 
skutečně zkušeným odborníkem na péči o trávníky, stěží dosáhnete lepších výsledků  
než tato robotická sekačka. V případě trávníků s velmi náročnou údržbou se můžete 
spolehnout na skutečného pomocníka, robotickou sekačku Automower® AWD s pohonem 
všech kol, která si snadno poradí se svahy se sklonem až 70 % ve dne, v noci, každý den.
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RIDERY SKVĚLÉ NA TĚSNÝCH A  
OBTÍŽNĚ DOSAŽITELNÝCH MÍSTECH
Pokud si chcete vychutnat jízdu a snadno objet každou překážku, pak je 
rider Husqvarna nepochybně tou správnou sekačkou pro vás. Má mnoho 
prvků a také široký sortiment příslušenství pro zvládnutí práce. Díky 
kloubovému řízení se Rider výborně ovládá a má malý poloměr otáčení. 
Vpředu umístěné žací ústrojí umí bez problémů sekat pod obtížně 
dosažitelnými místy, jako jsou keře nebo plochy podél plotů.

ZAHRADNÍ TRAKTORY SÍLA PRO VAŠI ZAHRADU
Díky vysoce kvalitnímu výkonu a snadné obsluze přinášejí traktory 
Husqvarna všestrannost při pracovní zátěži na zahradě. Díky širokému 
spektru jejich příslušenství a integrovanému výběru způsobů sekání jsou 
naše zahradní traktory dokonale všestranné stroje. Ideální k účinné péči o 
trávníky a různé práce na vašem pozemku. Traktory Husqvarna je možné 
vybavit přívěsnými vozíky, rozmetadly a dalšími přídavnými zařízeními  
a proměnit je tak v celoroční stroje pro práci na zahradě.

Vynikající ovladatelnost

Všestranný žací systém

BioClip®

Sběrný koš

Pro celoroční použití

SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM  
OTÁČENÍ POZORUHODNÉ VÝSLEDKY  
PŘI SEKÁNÍ VELKÝCH PLOCH
Velká kapacita, vynikající výsledky sečení a přesné ovládání  
– kombinace, kterou jste hledali. Sekačky s nulovým poloměrem 
otáčení Husqvarna se nevyznačují jen vysokou produktivitou, ale 
také svým kvalitním zpracováním pro sekání trávy v náročných 
podmínkách. Prvotřídní ergonomie a komfortní prvky splní 
všechny náročné požadavky při práci v rezidenčních oblastech  
i při komerčním sekání.

Vynikající ovladatelnost

Všestranný žací systém

Žací ústrojí ClearCut™

Nulový poloměr otáčení

Vynikající komfort

Všestranný žací systém

Sběrný koš

BioClip®

Pro celoroční použití

Vynikající pohodlí

ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!
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Co je potřeba k vyrobení robotické sekačky, která může pracovat nepřetržitě a zajišťuje dobře udržovaný 
trávník na každé zahradě – bez ohledu na špatné počasí, členitý povrch, prudce svažitý terén, úzké průjezdy 
a jiné překážky? Řekli bychom, že je zapotřebí více než 20 let inovací, testování a zdokonalování. Původní 
sekačku Husqvarna Automower® jsme od roku 1995 vyvíjeli do podoby osvědčené, spolehlivé a rozsáhlé 
sortimentní řady. Mezi našimi různými modely s rozdílnými schopnostmi naleznete optimální robotickou sekačku, 
která se hodí pro vaši zahradu a vaše osobní preference.

SEKÁNÍ 
S ROBOTICKOU 
PŘESNOSTÍ
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CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

PŘIZPŮSOBÍ SE RŮSTU TRÁVY
Robotické sekačky Automower® vybavené časovačem podle 
počasí automaticky maximalizují svou dobu sekání během 
období, kdy je větší růst trávy. Za slunečného nebo suchého 
počasí, nebo později v sezóně, stráví sekáním méně času, 
čímž se snižuje opotřebení trávníku a sekačky.

PŘIPOJENÍ
Stáhněte si do svého chytrého telefonu zdarma aplikaci 
Automower® Connect a můžete změnit nastavení své 
robotické sekačky a dálkově ji ovládat. Aplikace je určena  
pro modely řad 300, 400 a 500.

STAČÍ JEN NAINSTALOVAT
Robotické sekačky Husqvarna Automower® jsou vybaveny 
nejmodernějšími technickými řešeními pro dosažení nejvyšší 
úrovně spolehlivosti, kvality a výsledků sekání. Minimální 
nároky na údržbu a servis.

PERFEKTNÍ VÝSLEDKY
Unikátně navržený systém sečení – tři žací nože z uhlíkové 
oceli ostré jako břitva, umístěné za krycím diskem pro úhledné 
výsledky sečení. Kratší odřezky znamenají lepší hnojení,  
skvělý výsledek sekání bez mechu a menší spotřebu energie.  
A nemusíte shrabávat a likvidovat odřezky trávy.

PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY SEČENÍ  
VE SVAZÍCH
S robotickou sekačkou Husqvarna s pohonem všech kol  
bude sečení náročných trávníků hračkou. Protože se vypořádá 
i se svahy se sklonem 70 % (35°), dosáhnete dokonalých 
výsledků i u kopcovitých travnatých ploch, které se jinak jen 
obtížně udržují.

SPOKOJENÍ SOUSEDÉ
Robotická sekačka na trávu s akumulátorovým pohonem seká 
trávu velmi tiše a bez škodlivých emisí. Je tak šetrná k životnímu 
prostředí. Vy a vaši sousedé jen stěží zaznamenáte, že vůbec 
pracuje, i když bude pracovat den co den.
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10 LET  
PŘIPOJENÍ ZDARMA 

ZAHRNUTO!

AUTOMOWER® CONNECT. 
POUŽIJTE MOBILNÍ TELEFON  
A PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ
Automower® Connect je aplikace, která vám umožní 
plnou kontrolu nad sekačkou přímo ve vašem chytrém 
telefonu. Můžete odesílat příkazy pro nastartování, 
zastavení a parkování, kontrolovat a upravovat nastavení, 
mohou vám být zasílána upozornění alarmem a můžete 
sledovat polohu vaší sekačky v případě krádeže – ať jste 
kdekoliv. Další informace naleznete na straně 70

Popisovaná sekačka Automower® 450X je vybavena volitelným bílým horním krytem. Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

Detekce objektů na dálku přiměje sekačku 
zpomalit, než sekačka do objektu narazí

Pohonné motory s ultratichou technologií 
generují mimořádně nízkou hladinu hluku

Energeticky úsporná LED světla pro 
lepší viditelnost při sečení v noci

Meteorologický časovač automaticky 
přizpůsobuje rozsah sečení růstu  
trávníku – vy se nemusíte o nic starat*

Pohon všech kol a unikátní kloubová 
konstrukce těla s prvotřídní ovladatelností 
pro členité zahrady a svažité terény

GPS navigace pro jednotné výsledky 
sečení členitých zahrad*

Nízká hmotnost a 
promyšlená konstrukce 
umožňují vysokou kapacitu 
a nízkou spotřebu energie

Automower® Access – interaktivní komunikace 
s použitím barevného displeje s vysokým 
rozlišením a kruhového ovladače

PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY SEČENÍ VE SVAZÍCH
Díky pohonu všech kol se sekačka Husqvarna Automower® AWD 
dokáže vypořádat i se svahy se sklonem 70 % (35°), zatímco jiné 
modely se zastaví ve svazích se sklonem 45 % (24°).

*  Zatím není dostupné pro modely s pohonem všech kol

GPS NAVIGACE PRO OPTIMÁLNÍ  
SEČENÍ ČLENITÝCH ZAHRAD*
Sekačky Husqvarna Automower® X-line a 500-series jsou vybaveny 
palubním GPS systémem, který vytvoří mapu zahrady. Robotická sekačka 
přesně ví, kterou část zahrady už posekala, automaticky optimalizuje 
postup při sečení.
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ČLENITOST
Jestliže je váš trávník rovný na hranatém půdorysu, zvládnou jeho údržbu méně 
pokročilé robotické sekačky. Jestliže je ale travnatá plocha svažitá, s úzkými a 
nerovnými místy, četnými překážkami, jako jsou křoviny a stromy, doporučujeme 
zvolit sekačku, která je schopna se s tím vším vypořádat, například sekačku  
s pohonem všech kol.

PRACOVNÍ DOBA
Vaše robotická sekačka by neměla pracovat, když si členové vaší rodiny chtějí 
hrát a relaxovat na trávníku. Ujistěte se, že si vyberete robotickou sekačku 
Automower® s dostatečnou kapacitou na to, aby posekala celý trávník během 
doby, kdy není využíván k žádné činnosti. Pokud plánujete sekání přes noc, 
zvolte si model s ultratichými pojezdovými motory pro minimální rušení.

VELIKOST VAŠEHO TRÁVNÍKU
Kapacita sekání specifikovaná pro kteroukoliv robotickou sekačku je maximální 
hodnota, kterou lze dosáhnout, pokud sekačka pracuje 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu, a zastavuje pouze z důvodu dobíjení akumulátoru. Proto doporučujeme, 
abyste si zvolili kapacitu sekačky, která převyšuje velikost vašeho trávníku, 
abyste měli čas také na hraní s dětmi a další činnosti.

Příklad: Pokud má váš trávník 500 m² a vy chcete, aby robotická sekačka 
pracovala 8–16 hodin každý den (8 hodin / 24 = 0,33), měla by být 
specifikovaná kapacita alespoň 500 / 0,33 = 1 500 m².

NA CO PAMATOVAT PŘI NÁKUPU 
ROBOTICKÉ SEKAČKY HUSQVARNA 
AUTOMOWER®
Při rozhodování o tom, kterou robotickou sekačku si zvolit, je třeba zvážit 
několik věcí, jak je uvedeno níže: vaše požadovaná pracovní doba, velikost 
vašeho trávníku a členitost co do svažitosti terénu, tvaru, průjezdů a jiných 
překážek. Navštivte sekci Automower® na webové stránce Husqvarna pro 
další informace a rady. Další informace na stránce husqvarna.com

ROBOTICKÁ SEKAČKA HUSQVARNA AUTOMOWER® 
PRO JEŠTĚ KVALITNĚJŠÍ TRÁVNÍK
Sekačka Husqvarna Automower® používá 
žiletkově ostré nože k postupnému posečení 
každého listu trávy – výsledkem je hustý, 
zelený trávník, kterého s tradičními noži nelze 
dosáhnout. Trávník se seká často, ať prší nebo 
svítí slunce, takže jsou odřezky trávy tak malé, 
že je není potřeba sbírat. Odřezky se stanou 
přirozeným hnojivem nezbytným pro hustý  
a krásně zelený trávník bez mechu. 

Funkce časovače podle počasí přizpůsobuje 
čas strávený sekáním tak, aby sekačka 
Husqvarna Automower® pracovala častěji v 
období rychlého růstu trávy a méně v suchém, 
slunném počasí. Elektrické nastavení výšky 
sekání vám umožní přizpůsobit délku trávy 
pouhým stisknutím tlačítka na klávesnici nebo 
dálkově přes aplikaci v chytrém telefonu 
Automower® Connect.
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X-LINE

ŘADA ROBOTICKÝCH SEKAČEK  
S KOMPLETNÍ NABÍDKOU FUNKCÍ
Husqvarna X-line je naše nejlépe vybavená řada výrobků 
určená pro všechny zájemce, kteří požadují to nejlepší  
ze segmentu robotických sekaček. Tyto robotické sekačky 
jsou vybaveny balíkem funkcí X-line, včetně aplikace 
Automower® Connect se sledováním sekačky přes GPS 
rozhraní v případě odcizení, GPS navigace**, LED světlometů, 
předního pryžového nárazníku a provedení těla sekačky X-line.

X-LINE

X-LINE

X-LINE

Všechny naše robotické sekačky jsou v souladu s evropskými směrnicemi a požadavky na bezpečnost elektrických strojů. Osvědčeno testováním třetí stranou – Intertek Semko AB.

500-SERIES
Řada robotických sekaček 
Husqvarna byla vyvinuta spe-
ciálně ke komerčnímu použití. 
Nabízí nejúčinnější péči pro 
trvale dokonalý trávník. Ideální 
pro  profesionály a soukromé 
nebo veřejné podniky, které 
 hledají novou přidanou  
hodnotu pro své podnikání.

400-SERIES
Naše robotické sekačky s nejvyšší 
kapacitou sečení, nejnižší hluč-
ností a nejmodernějšími funkcemi 
určené k použití v obydlených 
oblastech. Snadno posekají malé  
i velké nerovné trávníky s mož-
ností programování pro maximální 
 komfort a nejlepší výsledky.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Profesionální robotická sekačka s nejvyšší rychlostí a kapacitou sečení ve 
své třídě. Pro velké zahrady do velikosti 5 000 m²* s většími překážkami. 
Max. sklon 45 %. Sekačka je vybavena profesionálním ovládáním pro 
jednoduchou a efektivní interakci. Ultrazvuková technologie a GPS navigace, 
dálkové ovládání a monitorování přes aplikaci Husqvarna Fleet Services™.

967 65 02-10

Doporučená instalační sada: VELKÁ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD
Robustní robotická sekačka na trávu s pohonem všech kol určená pro pro-
fesionální použití. Zvládne lehčí práci na travnatých plochách do velikosti 
3 500 m²* a snadno zvládne sečení kolem překážek, v náročném terénu a ve 
svazích se sklonem až 70 %. Sekačka je vybavena profesionálním ovládáním 
pro jednoduchou a efektivní interakci. Ultrazvuková technologie, dálkové 
ovládání a monitorování prostřednictvím aplikace Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34-10

Doporučená instalační sada: VELKÁ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Výkonná robotická sekačka normální velikosti vhodná pro většinu zahrad do 
velikosti 2 200 m²*. Vypořádá se s obvyklými překážkami na pečlivě udržované 
zahradě. Max. sklon 45 %. Vybavena automatickým přizpůsobením trasy, 
elektrickým nastavením výšky, meteorologickým časovačem a ultratichou 
technologií. S funkcí Automower® Connect@Home.

967 67 31-10

Doporučená instalační sada: VELKÁ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Robotická sekačka na trávu s pohonem všech kol. Zvládne lehčí práci na 
travnatých plochách do velikosti 3 500 m²* a snadno zvládne sečení kolem 
překážek, v náročném terénu a ve svazích se sklonem až 70 %. Provedení 
X-line s LED světlomety a intuitivní komunikace s barevným displejem 
Automower® Access. Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně 
sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení.

967 85 33-10

Doporučená instalační sada: VELKÁ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Prémiový model a ta správná volba pro všechny uživatele s vysoce členitými 
zahradami do velikosti 3 200 m²*, oddělenými travnatými plochami, úzkými 
místy, stromy, křovinami a prudkými svahy. Max. sklon 45 %. GPS navigace a 
provedení X-line s LED světlomety. Vybaveno aplikací Automower® Connect 
včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení. 

967 85 28-10

Doporučená instalační sada: VELKÁ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Nejvyspělejší a nejlépe vybavený model na trhu. Pro velké zahrady do veli-
kosti 5 000 m²* s většími překážkami. Zvládne sečení náročných, členitých a 
oddělených travnatých ploch s více než jedním zúženým místem a svažitým 
terénem. Max. sklon 45 %. GPS navigace a provedení X-line s LED světlomety. 
Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně sledování sekačky přes GPS 
rozhraní v případě odcizení.

967 85 30-10

Doporučená instalační sada: VELKÁ

NOVINKA

NOVINKA

** Neplatí pro modely s pohonem všech kol.  
Systém bude dostupný až později po aktualizaci softwaru.
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VÁŠ AUTORIZOVANÝ DEALER HUSQVARNA 
VÁM PORADÍ A POMŮŽE S INSTALACÍ
Díky konzultaci s vaším autorizovaným dealerem Husqvarna si zajistíte, že 
získáte optimální model Husqvarna Automower® pro vás a vaši zahradu. 
Pro zajištění maximálního pohodlí a bezproblémového chodu doporučujeme, 
abyste na svém prodejci nechali také instalaci na vaší zahradě. 
Vyzkoušejte náš vyhledávač prodejců na stránce husqvarna.com

ROBOTICKÉ SEKAČKY
X-LINE

300-SERIES
Robotická sekačka ideální pro 
středně velké trávníky s moderními 
funkcemi pro přesné naprogramo-
vání způsobu, dráhy a času sečení 
robotické sekačky Automower®. 
Sekačky se vypořádají se sklonem 
do 40 %. Intuitivní systém nabídek 
na přehledném displeji.

100-SERIES
Pro vlastníky nemovitostí s men-
šími, rovnými travnatými plochami, 
kteří požadují spolehlivost, komfort 
a výkon našich robotických sekaček. 
Robotické sekačky 100-series 
dosahují stejně kvalitních výsledků 
sečení jako větší modely. Snadná 
instalace, údržba a ovládání – vaši 
sousedi si pravděpodobně ani 
nevšimnou, že máte posekáno.

*  Výpočet pracovní plochy u jednotlivých modelů předpokládá sekání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Například, v případě že zamýšlíte, že sekačka bude pracovat jen v noci nebo bude 
vypnutá v určité části dne, nepokryje tak velkou plochu. Pak doporučíme model s vyšší kapacitou. Pro výběr vhodného modelu si prohlédněte tabulku na straně 158 –159.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Nejvyspělejší model řady 300. Pro sečení členitých zahrad do velikosti 1 600 m²*, 
s úzkými místy, svahy s max. sklonem 40 % a náročným terénem. GPS navigace 
a provedení X-line s LED světlomety. Vybaveno aplikací Automower® Connect 
včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení. 

967 85 27-10

Doporučená instalační sada: STŘEDNÍ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Spolehlivá čtyřkolová platforma pro lepší práci na nerovném terénu při 
zachování kompaktních rozměrů. Vyměnitelný kryt pro snadné individuální 
přizpůsobení. Pro malé až středně velké zahrady do velikosti 1 000 m²* s 
několika překážkami. Max. sklon 40 %. S funkcí Automower® Connect@Home.

967 67 29-10

Doporučená instalační sada: STŘEDNÍ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Automatické přizpůsobení trasy pro sečení na úzkých místech, meteorologický 
časovač pro nastavení sečení podle růstu trávy. Pro středně velké zahrady  
do velikosti 1 500 m²* s několika překážkami. Vypořádá se s běžnými svahy. 
Max. sklon 40 %. S funkcí Automower® Connect@Home.

967 67 30-10

Doporučená instalační sada: STŘEDNÍ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Určena pro menší travnaté plochy. Kompaktní velikost a nízká hmotnost pro 
lepší ovladatelnost na menším prostoru. Pro volné a rovné zahrady do 
velikosti 600 m²* s několika málo překážkami. Sečení na průchozích místech 
s větší šířkou a v menších svazích. Max. sklon 25 %.

967 64 54-10

Doporučená instalační sada: MALÁ
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MOBILNÍ DATOVÁ KOMUNIKACE

AUTOMOWER® CONNECT
– Standardní výbava modelů řady X-line a modelů série 500
– Dostupné jako příslušenství pro modely 420, 315, 310
– Mobilní datová komunikace po celém světě*
– Včetně 10leté smlouvy o mobilních datech*
–  Zónové monitorování se sledováním sekačky přes GPS rozhraní 

v případě odcizení

 OVLÁDÁNÍ Přijímejte zprávy 
o aktuálním stavu a odesílejte  
do sekačky z jakéhokoliv místa 
na světě příkaz ke spuštění, 
zastavení nebo zaparkování.

NASTAVENÍ Zobrazení systému 
nabídek sekačky na vašem 
mobilním telefonu. Vyvolejte 
nastavení sekačky a upravte ho, 
aniž byste museli být u sekačky.

BEZPEČNOST Upozornění 
alarmem a sledování polohy 
sekačky v případě jejího odcizení.

KONTROLA NAD ZAVLAŽOVÁNÍM  
A SEČENÍM PŘÍMO ZE SVÉHO SMARTPHONU
Nyní můžete udržovat se svou zahradou mnohem důmyslnější vztah. Po 
začlenění sekačky Husqvarna Automower® do výkonného systému smart 
zavlažování GARDENA můžete snadno synchronizovat časy sečení a zavlažování. 
V klidu se posaďte a odpočiňte si. Robotická sekačka Automower® se postará  
o dokonalý střih a dokonalé zdraví vašeho trávníku, systém smart zavlažování 
GARDENA se zase pomocí senzorů, které měří vlhkost půdy, okolní teplotu a 
intenzitu světla, postará o správné zavlažování trávníku tak, aby byl stále zelený  
a svěží. Platí pro všechny výrobky vybavené aplikací Automower® Connect.

JE NA ČASE POSEKAT TRÁVU?  
PROSTĚ SE ZEPTEJTE ALEXY!
Společnost Husqvarna představuje další komfortní funkci pro robotické sečení. 
Všechny robotické sekačky s aplikací Automower® Connect jsou nyní 
kompatibilní se zařízeními Amazon Alexa a Google Home (pouze v anglickém 
jazyce). To znamená, že stačí dát svému inteligentnímu reproduktoru hlasový 
pokyn a vaše robotická sekačka Automower® splní úkol. Můžete vydávat 
běžné pokyny, jako jsou startování, zastavení nebo zaparkování, nebo získávat 
informace o stavu přímo ze sekačky. Stačí se prostě zeptat Alexy. Péče o 
zahradu nebyla nikdy jednodušší.

DÁLKOVÉ 
MONITOROVÁNÍ. 
TRVALE POD 
KONTROLOU.
Zachovejte si trvalou kontrolu nad svou robotickou sekačkou. Pohodlně 
a kdekoliv. S aplikací Automower® Connect můžete na dálku ovládat 
svou sekačku nebo ji navádět hlasovými pokyny přes zařízení inteli-
gentní domácnosti, jako je Amazon Alexa. Sekačku nyní můžete snadno 
začlenit do smart systemu zavlažování GARDENA a synchronizovat časy 
zavlažování a sečení. Jednoduché, automatické, intuitivní – a vždy  
s perfektními výsledky.

BLUETOOTH KOMUNIKACE

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
–  Standardní vybavení sekaček 300-/400-500-series
–  Bluetooth komunikace s dosahem až 30 metrů 
–  Nevyžaduje smlouvu s mobilním operátorem o přenosu dat 
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VÝMĚNNÝ HORNÍ KRYT 
Oblékněte svou sekačku do jiné barvy a vytvořte 
z ní unikátní kousek. 

Polární bílá, 310 /315, 587 23 58-02 
Oranžová Husqvarna, 310 /315, 587 23 58-03

Polární bílá, 315X, 590 87 69-02 
Oranžová Husqvarna, 315X, 590 87 69-03

Polární bílá, 430X, 590 87 70-02 
Oranžová Husqvarna, 430X, 590 87 70-03

Šedivá, 435X AWD, 596 30 00-01 
Polární bílá, 435X AWD, 596 30 00-02 
Oranžová Husqvarna, 435X AWD, 596 30 00-03 

Polární bílá, 450X, 588 79 91-02 
Oranžová Husqvarna, 450X, 588 79 91-03

Šedivá, 520, 591 49 60-01  

BÍLÉ PROVEDENÍ
Pro robotické sekačky Husqvarna 105 a 420 
nabízíme kryt sekačky v polární bílé barvě.

105, 580 96 54-02 

420, 580 96 56-02 

KRYT NA NABÍJECÍ STANICI 
Chrání nabíjecí stanici a robotickou sekačku před 
přímým sluncem a deštěm.

310 /315 /315X, 587 23 61-01

420/430X /450X /550, 585 01 94-01

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK
Snadné zavěšení sekačky a nabíjecí stanice  
na stěnu, pokud stroj nebudete používat nebo  
ho uskladníte na zimu. 

310 /315 /315X, 587 22 40-01

420/430X /450X /550, 585 01 97-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SADA ŽACÍCH BŘITŮ
Originální sekací nože z uhlíkové slitiny. 
Vysoká pevnost bez ztráty ostrosti po 
dlouhou dobu. Splňuje bezpečnostní 
požadavky na robotické sekačky IEC 
60335-2-107.

9 ks, 77 86 46-03

Používejte pouze originální žací břity Husqvarna. 
Jsou testovány a schváleny Intertek (a Notified 
Body) a splňují požadavky na bezpečnost, funkčnost 
a hlučnost v souladu s normou EN 50636-2-107.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
NÁROČNÝ TERÉN
Pro vynikající přilnavost na nerovném 
a nakloněném trávníku, aby robotická 
sekačka Automower® pracovala podle 
vašich představ. Podle počasí a kvality 
trávníku se zvýší průjezdnost svahem 
na okraji trávníku o dalších 5 %.

310 /315 /315X, 587 23 53-01

420/430X /450X, 581 88 97-01

SADA KARTÁČŮ NA KOLA
Čistí poháněná kola kvůli dobré trakci. 

310 /315/315X, 587 23 57-01 

420/430X /440 /450X, 
581 90 31-02

AUTOMOWER® INSTALAČNÍ SADA
Instalační sada obsahuje cívku kabelu, spony, lepící pásku  
a konektory různého počtu a délky vhodné pro vaší zahradu.

MALÉ BALENÍ – Vhodné pro jednoduché trávníky o rozloze max 800 m²  
nebo komplexní trávníky o rozloze max 400 m². 9676236-01  

STŘEDNÍ BALENÍ – Vhodné pro jednoduché trávníky o rozloze max 2 000 m²  
nebo komplexní trávníky o rozloze max 1 000 m². 9676236-02  

VELKÉ BALENÍ – Vhodné pro jednoduché trávníky o rozloze max 5 000 m²  
nebo komplexní trávníky o rozloze max 2 500 m². 9676236-03

DRÁT OKRUHU
150 m, 577 86 43-01  

50 m, 577 86 43-02  

SVORKY
100 ks, 577 86 42-01  

SPOJOVACÍ PRVKY 
5 ks, 577 86 47-01  

PŘÍPOJKY 
5 ks, 577 86 48-01  

OCHRANNÝ KRYT NA PŘÍPOJKY
590 85 50-01

10 LET  
PŘIPOJENÍ ZDARMA 

ZAHRNUTO!

NOVINKA

SADA PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU 
Vybavení pro lehčí čištění a údržbu 
vaší sekačky Automower® během 
sezóny sečení. Obsahuje dva speciální 
kartáče, šroubovák pro výměnu žacích 
břitů, abrazivní podložku pro vyčištění 
konektorů na sekačce a nabíjecí stanici, 
ručník a sprej pro oživení vzhledu 
plastových prvků.

590 85 51-01

NOVÁ GENERACE  
BEZPEČNOSTNÍCH ŽACÍCH BŘITŮ
Nová generace odolných žacích břitů  
s více než dvojnásobnou životností 
oproti našim bezpečnostním břitům  
s dlouhou životností díky výkyvnému 
provedení břitu a systému hran Quadra 
se čtyřmi žacími hranami. Tímto pro-
vedením jsme docílili tvrdší a ostřejší 
hrany bez snížení bezpečnostních 
požadavků.

6 ks, 595 08 44-01

Splňuje bezpečnostní požadavky na robotické 
sekačky IEC 60335-2-107. Používejte pouze 
originální žací břity Husqvarna.

MODUL  
AUTOMOWER® 
CONNECT
Modul Automower® Connect je určen  
k ovládání a nastavení vaší sekačky.  
Po instalaci modulu si můžete do svého 
telefonu s OS Android nebo iPhonu  
stáhnout aplikaci pro navázání komunikace 
se sekačkou. Standardní prvek výbavy 
 sekaček Automower® 315X/430X/ 
435X AWD/450X/520/535 AWD/550.

310/315/420/440, 586 66 23-05

*Pro modul Automower® Connect platí servisní služby po 
dobu životnosti výrobku (10 let). Servisní služby pro modul 
Automower® Connect vyžadují přenos dat v sítích 2G /3G. 
Tuto technologii dodávají poskytovatelé telefonních služeb 
ve vaší zemi (třetí strana). Servisní služby Husqvarna se týkají 
problémů s funkcemi výrobku, nikoliv problémů v komunikaci 
v důsledku omezení při přenosu dat.

OCHRANNÝ KRYT NA PŘÍPOJKY
Chrání volné konce ohraničujícího drátu při skladování sekačky a nabíjecí stanice v zimě.

590 85 50-01 
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Ridery Husqvarna dosáhnou a posekají i těžko dostupná místa, jako jsou úzká místa, příkré svahy 
a náročné terény. Zjistíte však, že rider Husqvarna umí víc než jen tohle. Naše nabídka strojů  
je speciálně navržena tak, aby přinášela různá pracovní řešení pro různé potřeby. Díky rozsáhlé 
nabídce příslušenství pro různé druhy pracovních úkolů přeměníte rider Husqvarna na skutečně 
všestranného pomocníka.

RADOST  
ZE SEKÁNÍ. 
KDEKOLIV
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CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

SKVĚLÁ OVLADATELNOST
Kloubové řízení zajišťuje prvotřídní ovladatelnost a usnadňuje 
jízdu kolem překážek, jako jsou stromy, keře a záhony.

ÚČINNÉ SEKÁNÍ
Vpředu umístěné žací ústrojí zajišťuje vynikající přehled  
o pracovní ploše, takže můžete upravovat okraje trávníku  
a dosáhnete snadno i do rohů a pod křoví.

OPTIMALIZOVANÉ SEDADLO PRO ŘIDIČE
Bezpečnost, stabilita a přilnavost jak na rovných plochách,  
tak na svazích. Nízko položené těžiště rideru napomáhá  
skvělé přilnavosti a pohodlí uživatele.

VYTVÁŘÍ ZDRAVÝ TRÁVNÍK
Naše žací ústrojí Combi se vyznačují mimořádnou mulčovací 
technologií BioClip®, která upravuje posekanou trávu na 
přírodní hnojivo zajišťující bohatý, zelený a zdravý trávník.

POTĚŠENÍ Z JÍZDY
Jízda na riderech Husqvarna je snadná a zábavná, a to díky 
přesnému řízení, hydrostatické převodovce s pedálovým 
ovládáním a intuitivním ovládacím prvkům. 

POUŽITELNOST PO CELÝ ROK
Díky velkému množství příslušenství lze rider Husqvarna 
používat po celý rok.
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NEZÁLEŽÍ NA TOM, CO SE MÁ PROVÉST A KDY
Vyberte si z naší bohaté nabídky přídavných zařízení a přeměňte rider Husqvarna na 
celoroční stroj, který vám pomůže s různými úkoly. Můžete si vybrat přívěsný vozík, 
kartáče, rozmetadla, odmechovače, a mnoho dalších zařízení – váš rider pak bude 
připraven provádět jeden úkol za druhým.

Posilovač řízení. Otáčení volantem bez 
námahy a vylepšená ovladatelnost pro 
práci na obtížně dosažitelných místech.

Inteligentní displej. Nový přehledný 
displej s intuitivním ovládáním pro 
aktuální informace o stavu vašeho 
rideru v reálném čase.

Odolné provedení. Vyztužená převodovka, odolný a 
přepracovaný podvozek a robustní rámová konstrukce 
jsou připraveny na tu nejtěžší práci.

Husqvarna Bioclip® – prvotřídní technika 
mulčování, která upravuje odřezky a listí na 
přírodní hnojivo jejich opakovanou cirkulací 
přes břity, které je rozřežou na malinké části.

Výkonná LED světla. Světlomety s rozsahem 180 
stupňů vám umožní sekat dlouho do noci pro ještě 
produktivnější práci.

Více pohodlí. Sedadlo se při 
10stupňovém naklonění posune, 
aby se zachoval správný úhel 
kolen bez ohledu na velikost řidiče.

Pohon všech kol. Pohon všech kol s 
vynikající trakcí pro jedinečný zážitek 
ze sečení na jakémkoliv podkladu.

Rám pro snadné připevnění přídavného zařízení. 
Výměna přídavných zařízení na vašem rideru 
nebyla nikdy tak jednoduchá. Žací ústrojí je 
možné sklopit do servisní polohy a rychle a  
bez použití nářadí vyměnit přídavné zařízení. 
Výrazně se tím minimalizují prostoje v práci.

Integrovaný držák na nářadí.  
Vezměte si ruční zařízení 

nebo akumulátory sebou a 
nabíjejte je z 12 V zásuvky.

STÁLÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
Ridery řady 300 a 400 se dodávají s integrovanou 
konektivitou. S aplikací Husqvarna Connect získáte snadný 
přístup k údajům o provozní době a stavu vašeho rideru. 
Získáte rovněž cenné informace pro řešení problémů a 
přístup k softwarovým aktualizacím. Jestliže patříte mezi 
profesionální uživatele, můžete konektivitu využít k 
připojení rideru k systému Husqvarna Fleet Services™.

HUSQVARNA 400-SERIES 

NOVÁ GENERACE ÚČINNÉHO SEČENÍ
Při sečení trávníku jsou rozhodujícími faktory efektivita a kvalita 
sečení. Přesto je potřeba zohlednit ještě další věci. Nová generace 
riderů od společnosti Husqvarna přináší ještě více pohodlí a výkonu. 
Ridery 400 series jsou robustní a výkonné stroje ke komerčnímu 
použití v kompaktním a uživatelsky přívětivém provedení. Zkrátka  
to nejlepší z obou světů.
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VELKÉ PLOCHY NEBO  
MALÉ ČLENITÉ ZAHRADY
Díky šířkám sekání od 85 do 122 cm snadno naleznete rider Husqvarna, který 
se hodí pro vaše preference a zahradu, ať je velká a široká nebo úzká a členitá. 
Jejich mimořádná ovladatelnost a výborná dostupnost díky vpředu umístěnému 
žacímu ústrojí znamená, že tyto pojízdné ridery vynikají ve své vlastní třídě. 

SERVISNÍ KNIHA SOUČÁSTÍ VÝBAVY
Servisní kniha je důležitý dokument, který dokazuje, že svůj rider servisujete 
u autorizovaného dealera Husqvarna v potřebných servisních intervalech. 
Také uvádí kontroly, které můžete provést sami a zajistit tak bezpečný  
a spolehlivý provoz.

Větší sběrný koš vyprázdníte 
pohodlně stlačením  

tohoto tlačítka

Výkonný šnek ACTech™ dopraví odřezky  
bez ucpávání a stlačí je pro optimální naplnění 
sběrného koše

VÍCE SEKÁNÍ, MÉNĚ VYKLÁPĚNÍ KOŠE
Za tajemstvím nadprůměrné sběrné kapacity se skrývá kombinace 
výkonného šneka pro stlačení trávy a velkoobjemového sběrného koše.  
Rider Collection pojme oproti tradičním sekačkám s funkcí sběru až 
dvojnásobné množství trávy, takže můžete posekat větší plochu,  
než bude potřeba vysypat koš.

SEKÁNÍ A SBÍRÁNÍ
Žací ústrojí na rideru Collection má 
speciální provedení s protiběžnými 
rotačními noži, které účinně sekají trávu 
a odřezky odhazují dozadu ke šneku. 
Dostupné s šířkami záběru 103 cm  
nebo 112 cm.

PŘEDSTAVUJEME ŘADU  
RIDERŮ COLLECTION HUSQVARNA
Nyní můžete mít úhledný trávník bez odřezků a dopřát si přitom všechny výhody sečení  
s riderem Husqvarna. Nová řada výkonných riderů Collection se vyznačuje špičkovou  
ovladatelností a bezproblémovým sběrem s nadprůměrnou kapacitou.
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500-SERIES
Vysoce specializované výkonné  
a silné stroje. Snadno manévrova-
telné, takže zvládnou všechny 
tvary trávníků. Konstruovány se 
 silným zaměřením na výkon  
a efektivitu. Kompatibilní se  
širokým záběrem příslušenství.

400-SERIES
Vynikající volba pro vlastníky po-
zemků, sportovní kluby a hotely, 
kde se vyžaduje profesionální 
 výkon, pohodlí a kapacita. Díky  
pohonu všech kol zvládne svou 
práci s vynikajícími výsledky a 
především s naprostým přehledem.

300-SERIES
Tyto univerzální stroje lze díky 
širokému spektru příslušenství 
používat po celý rok. Vyberte  
si ze tří různých žacích ústrojí 
Combi podle velikosti svého 
trávníku.

ZÍSKEJTE DALŠÍ 
INFORMACE
Další informace o řadě 500 
naleznete v našem katalogu 
vyhrazenému profesionálním 
strojům. V případě jakýchkoliv 
dotazů kontaktujte místního 
prodejce výrobků Husqvarna 
nebo navštivte naši webovou 
stránku husqvarna.com

HUSQVARNA R 420TsX AWD 
Kompaktní a výkonný rider s posilovačem řízení 
pro snadné sečení velkých, úzkých a kopcovitých 
ploch. Díky rámu pro snadné připevnění přídavného 
zařízení můžete vyměnit přídavné zařízení rychle 
a bez použití nářadí.

Kawasaki FS series V-Twin, hydrostatický pohon 
všech kol. Volitelná žací ústrojí: Combi 103, 
Combi 112, Combi 122. Posilovač řízení. Dvojice 
LED světlometů. 

967 64 84-01

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

HUSQVARNA RC 320Ts AWD 
Vysoce kvalitní rider s novým přístupem ke sbírání 
trávy – méně ucpávání a velká kapacita sběrného 
koše. Posilovač řízení a pohon všech kol.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, 
hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: 
103, 112 cm. Posilovač řízení, funkce Turn Key. 

967 62 88-02

HUSQVARNA RC 318T 
Vysoce kvalitní rider s novým přístupem ke sbírání 
trávy – méně ucpávání a velká kapacita sběrného 
koše. Vyprazdňování koše a volba režimu sběru 
se provádí ze sedadla.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, 
hydrostatický pohon kol. Volitelná žací ústrojí: 
103, 112 cm. Funkce Turn Key. 

967 62 87-02

HUSQVARNA P 525D
Vysoce výkonný rider se skvělou manévrovatel-
ností díky kloubovému řízení, kompaktní velikosti 
a pohonu všech kol.

Kubota D1105, hydrostatický pohon všech kol. 
Volitelná žací ústrojí: Combi 132, Combi 155X, 
Combi 155. Posilovač řízení.

967 84 78-01

HUSQVARNA P 525D S KABINOU
Vysoce výkonný a všestranný rider s kabinou. 
Komfort a prostor kabiny umožňuje celoroční 
použití. Kloubové řízení, kompaktní velikost  
a pohon všech kol.

Kubota D1105, hydrostatický pohon všech kol. 
Volitelné žací ústrojí: Combi 132X, Combi 132, 
Combi 155X, Combi 155. Posilovač řízení.

967 84 80-01

HUSQVARNA P 524EFI
Kompaktní a výkonný rider AWD se sekacím 
ústrojím zavěšeným vepředu, vhodný pro 
komplexní plochy, s vynikající manipulací ve 
svazích. Komerční prvky a elektronické vstřikování 
paliva pro větší výkon a krouticí moment bez 
poklesu výkonu motoru. 

Motor Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatická 
převodovka, pohon všech kol AWD, volitelné žací 
ústrojí: Combi 122, elektronické vstřikování 
paliva. Funkce Turn Key.

967 84 81-01

HUSQVARNA R 316TsX AWD
Rider vybavený nízkohlukovou technologií, která 
umožňuje zvýšit výkon motoru. Vysoký / optimali-
zovaný výkon motoru V-twin, posilovač řízení, 
AWD a možnost výběru žacího ústrojí. 

Kawasaki FS Series V-Twin, hydrostatický pohon 
všech kol, Volitelná žací ústrojí: Combi 94,  
Combi 103, Combi 112. Posilovač řízení. Dvojice 
světlometů.

967 84 75-01
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100-SERIES
Kompaktní ridery ideální pro malé 
zahrady se všemi vlastnostmi, 
které očekáváte u riderů, avšak  
v menším a kompaktnějším 
provedení.

200-SERIES
Ridery jsou vhodné pro vlastníky 
nemovitostí, kteří vyžadují velkou 
účinnost, snadné používání a 
prvotřídní ovladatelnost a výkon. 
Vyberte si model s pohonem 
všech kol pro větší přilnavost, 
nebo model X pro větší účinnost.

ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!

HUSQVARNA R 216T AWD 
S těmito ridery je radost pracovat – snadno se 
používají, skvěle se ovládají, mají vysoký výkon, 
jsou produktivní a dosáhnete s nimi těch 
nejlepších výsledků.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, 
hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací 
ústrojí: Combi 94, Combi 103. Funkce Turn Key. 
LED světlomety. 

967 84 71-01

NOVINKA

NOVINKA

HUSQVARNA R 320X AWD 
Všestranný rider s vynikajícím výkonem a prvo-
třídními výsledky. Díky řadě moderních prvků  
se snadno používá, přesně reaguje a intuitivně  
se ovládá.

Briggs & Stratton, Endurance Series, 
hydrostatický pohon všech kol, volitelná žací 
ústrojí: Combi 94, Combi 103, Combi 112. 
Startování bez nutnosti zapínání sytiče. Dvojice 
světlometů. 

967 84 73-01

HUSQVARNA R 214TC
S výkonným motorem V-Twin, BioClip® (mulčování) 
a zadním výhozem; tento rider nabízí skvělou 
účinnost a manévrovatelnost.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hydrostatický 
pohon kol, žací šířka 94 cm. Funkce Turn Key.

967 84 69-01

HUSQVARNA R 216
S tímto riderem je radost pracovat – snadno se 
používá, skvěle ovládá a má vysoký výkon pro 
nejlepší výsledky.

Briggs & Stratton Intek, hydrostatická převodovka. 
Volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103. 
Startování bez nutnosti zapínání sytiče. LED 
světlomety. 

967 84 67-01

HUSQVARNA R 112C
Kompaktní rozměry znamenají velkou obratnost  
v úzkých prostorech a snadné skladování. Velká 
trakce ve svazích a na vlhkých plochách.

Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická 
převodovkal. Šířka záběru 85 cm. Husqvarna 
Connect ready.

967 17 84-01

HUSQVARNA R 316TX AWD
S pohonem všech kol AWD, výkonným motorem 
V-Twin a volitelným žacím ústrojím, BioClip® 
(mulčování) a zadním výhozem. Jedná se o velmi 
výkonný, flexibilní rider. 

Kawasaki FS Series V-Twin, hydrostatický pohon 
všech kol, Volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 
103, Combi 112. Dvojice světlometů. 

967 84 76-01



78 RIDERY

KOLÍKOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ PRO NOSNÝ RÁM
24 nožů vytváří na povrchu otvory, kterými do 
půdy proniknou vzduch, voda a živiny. Nerezové 
nože jsou mimořádně pevné a odolné. Snadné 
připevnění k rámu. 

588 21 27-01 

CEPÁKOVÁ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Robustní, spolehlivá cepáková žací ústrojí vhodná 
pro neudržované plochy s přerostlou trávou a 
nízkými křovinami. Vybavené odolným kuželovým 
převodem poskytujícím maximální životnost 
výrobku. Vhodné pro ridery 300- a 400-series.

300 series, 966 41 61-01 

300 series Rider Collection,  
596 28 98-01 

400 series, 596 28 92-01 

ROZMETADLA
Větší model má šířku rozmetání 300 –360 cm  
a kapacitu 75 kg. Snadné nastavení průtoku. 
Menší model má šířku rozmetání 120 –240 cm  
a kapacitu 30 kg. Vhodné pro ridery 300- a 
200-series.

Rozmetadlo velké, 967 02 72-01

Rozmetadlo malé, 589 40 93-01 

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK
Prostorné přívěsné vozíky vyrobené z pevné 
oceli. Výklopná zadní stěna usnadňuje nakládání 
a vykládání. Všechny modely jsou vyprázdnitelné/ 
sklopné. Velikost ložné plochy (D×Š×V):  
Profi – 123 × 90 × 30 cm, 275–125 × 83 × 31 cm, 
vozík – 97 × 72 × 28 cm. Vhodné pro ridery 400-, 
300- a 200-series. 

Přívěsný vozík Profi, 953 51 17-02

Přívěsný vozík 275, 501 00 82-01

Přívěsný vozík, 967 02 71-01 

SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU
Robustní sběrný vozík na trávu s mimořádně 
vysokou kapacitou sběrného koše. Rychlá montáž 
bez nářadí. Sklopné provedení pro snadné 
skladování. Výškově nastavitelný. Pracovní šířka 
112 /91 cm. Vhodný pro ridery 400-, 300- a 
200-series. 

112 cm, 586 63 65-01 

91 cm, 582 71 99-01 

ROZMETADLO PROFI
Robustní rozmetadlo na hnojivo, sůl, písek, drcený 
štěrkopísek, atd. Elektrické ovládání válce zajišťuje 
rovnoměrný posyp. Vyžaduje zásuvku 12 V. 
Pracovní šířka 100 cm. Vhodné pro ridery 400-  
a 300-series. Vhodné také pro ridery 200-series, 
ale společné použití se nedoporučuje.

300 series, 953 52 49-01 

400 series, 596 29 30-01 

ODMECHOVAČ
Pevný a odolný odmechovač trávníku pro 
efektivní odstraňování mechu. V závislosti na 
půdních podmínkách může být zatížen závažím  
o hmotnosti max. 32 kg. Pracovní šířka 102 cm. 
Vhodný pro ridery 400-, 300, a 200-series a 
115C.

586 63 66-01 

BRÁNY NA ŠTĚRK
Masivní brány s pryžovými koly. Uklidí a upraví 
vaše štěrkové chodníky za krátký čas. Mají 
výkyvné zuby, které se při couvání sklopí. 
Pracovní šířka 110 cm. Vhodný pro ridery 400-, 
300- a 200-series.

953 51 24 –01 

PROVZDUŠŇOVAČ / PROŘEZÁVAČ
Vytváří na travnaté ploše otvory, kterými vniká 
vzduch, voda a hnojivo. Pracovní šířka 102 cm. 
Vhodný pro ridery 400, 300 a 200 series.

586 63 67-02 

PROŘEZÁVAČ PRO NOSNÝ RÁM
K zajištění přístupu vzduchu, vody a živin do 
půdy. Nerezové nože s mimořádnou pevností  
a odolností. Snadná instalace na platformu.

586 63 69-01 

ODMECHOVAČ PRO NOSNÝ RÁM
K odstranění mechu pro zdravější trávník. 
Zušlechtěné pružné hroty s mimořádně velkou 
odolností. Snadná instalace na rám. 

586 63 68-01 

NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nosný rám pro prořezávač, provzdušňovač a 
odmechovač. Snadná výměna příslušenství díky 
systému rychlého připojení bez nářadí. Vhodné 
pro traktory 400-, 300- a 200-series.

586 63 72-01 

ROTAČNÍ KARTÁČ
Lehké a odolné rotační kartáče k rychlému a 
efektivnímu zametení písku, štěrku, listí a lehčí 
sněhové pokrývky. Zametá až ke stěnám, plotům, 
atd. Ze sedadla řidiče je lze natočit do různých 
úhlů. Šířka záběru 100 –120 cm. Všechny modely 
jsou vybaveny krytem proti potřísnění. Určeno pro 
stroje řady 400, 300 a 200.

200 series, 587 02 47-01 

300 series, 587 02 46-01 

RC 320, 593 02 43-01 

400 series, 596 28 87-01 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI

200 series, Combi 94 cm, 967 15 22-01

200 series. Combi 103 cm, 967 15 23-01

300 series, Combi 94 cm, 96715 26-01

300 series Combi 103 cm, 967 15 24-01

300 series Combi 112 cm, 967 18 85-01

400 series Combi 103 cm, 967 64 89-01  

400 series Combi 112 cm, 967 64 90-01  

400 series Combi 122 cm, 967 64 91-01 

KOMBINOVANÁ ŽACÍ ÚSTROJÍ PRO STROJE RIDER COLLECTION

Rider collection Combi 103 cm, 967 62 89-01 

Rider collection Combi 112 cm, 967 69 37-01 

ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI
Žací ústrojí Combi nabízí dvě možnosti 
sekání: BioClip® a zadní výhoz. Žací ústrojí 
je vyrobeno z jednoho kusu materiálu,  
bez svárů a hran, které by zachycovaly 
odřezky trávy. Výsledkem je nejlepší 
mulčování a výhoz trávy.

VÁLEC
Tlačený nebo tažený válec z polyethylenu s 
vysokou hustotou. Průměr 45 cm – pracovní 
záběr 91 cm. Po naplnění vodou může vážit až 
164 kg, můžete ho naplnit i pískem.

965 89 94-01 
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PROTIZÁVAŽÍ
Pro lepší přilnavost a bezpečnější řízení. 
Hmotnost: 18 kg.

200 a 300-series, 953 53 49-01 

PROTIZÁVAŽÍ

Rider Collection, 582 05 11-01 

ZÁVAŽÍ NA KOLA
S kuličkovými ložisky pro lepší ovládání a 
bezpečnější jízdu (nelze použít pro modely AWD).

953 51 59-02 

SNĚHOVÉ FRÉZY
Vysoce účinná, jednostupňová, odolná sněhová 
fréza s pracovní šířkou 100 cm. Fréza je vybavena 
převodovkou a snadno se připevňuje, protože je 
lehká. Pro ridery s pohonem zadních kol; při práci 
se sněhovou frézou používejte závaží na kolech  
a sněhové řetězy. Vhodné pro ridery 400- a 
300-series. Nedoporučujeme používat s ridery 
R 318 a R 316T

300 series, 967 27 67-01 

400 series, 596 28 93-01 

SNĚHOVÁ RADLICE
Široké, masivní sněhové radlice na uklízení 
chodníků, příjezdových cest a jiných ploch.  
Mohou být natočeny do různých úhlů, doprava 
nebo doleva. Používejte se sněhovými řetězy  
a závažím na kolech (neplatí pro modely s 
pohonem všech kol). Pracovní šířka 107 – 125 cm. 
K dostání pryžová hrana jako příslušenství. 
Vhodné pro ridery 400-, 300- a 200-series.

200 series, basic, 966 97 87-01 

200 serien, premium, 965 07 09-01 

300 series, 966 41 59-01 

300 series Rider Collection, 593 02 50-01 

400 series, 596 29 00-01 

PRYŽOVÉ STÍRACÍ HRANY  
(přídavná zařízení pro sněhové radlice)

100 series, 585 64 37-01 

200 series basic, 967 97 88-01 

200 series premium, 531 02 12-40 

300 series, 531 02 12-40 

400 series, 531 00 71-34 

NASTAVITELNÁ RADLICE
Kompaktní a flexibilní nastavitelná radlice ze 
zesílené ocele. Mechanické nastavení umožňuje 
použít radlici ve tvaru V šikmo nebo čelně. Radlice 
je vybavena pryžovými stíracími hranami. Vhodné 
pro ridery 400-series.

596 29 01-01 

KANYSTR NA PALIVO HUSQVARNA
Kanystr na palivo o objemu 15 litrů pro pojízdné 
stroje se vyznačuje novým způsobem doplňování 
paliva.

580 75 45-01

SVĚTLOMETY
LED světlomety usnadňující vaši práci při snížené 
viditelnosti. Použití u riderů série 300, 200 a 100.

581 12 54-01 

PŮDNÍ BRÁNY
Čelní příslušenství. Ideální pro odstraňování 
kořínků a plevelů. Nastavitelná hloubka. Použitelné 
spolu s hráběmi. Určeno pro stroje 400 series.

596 28 96-01

HRÁBĚ
Odolné hrábě pro použití společně s půdními 
bránami pro srovnání povrchů a sběr plevelů. 
Elektrický zdvih a spouštění pro snadné použí-
vání. Určeno pro stroje 400 series.

596 28 97-01

PLACHTA NA RIDER
Krycí plachta na ridery. Vyrobena z nepromokavého 
nylonu. Na spodní straně plachty stahovací šňůry, 
otvory pro proudění vzduchu. 

505 63 08-70 

NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ BC 0.8
Pro všechny 12 V olověné akumulátory s kapacitou  
od 1,2-32 Ah, používané v riderech a traktorech. 
Nabíječka je vhodná pro udržovací nabíjení až do 
100 Ah. Ideální pro sezónní vozidla. Plně automatická 
pro optimální nabíjení a udržovací nabíjení, které 
maximalizuje životnost akumulátoru a výkon. 
Používá se společně s indikátorem stavu akumulá-
toru Husqvarna.

579 45 01-01 

INDIKÁTOR NABITÍ AKUMULÁTORŮ
Po připojení na akumulátoru signalizuje nutnost 
nabití. Pro nabití akumulátoru připojte nabíječku 
BC 0.8 do konektoru indikátoru.

579 45 21-01  

OPĚRKY RUKOU
Nastavitelné loketní opěrky. Vhodné pro sedadlo 
Grammer Primo. Levá a pravá opěrka se prodává 
zvlášť.

965 89 68-01, pravá 

965 89 70-01, levá 

NÁJEZDY
Rovné nájezdy vyrobené z hliníku, odolného proti 
mořské vodě, s protiskluzovou povrchovou 
úpravou. Vyrábí se ve více velikostech.

SEDADLO GRAMMER PRIMO M
Pohodlné sedadlo s nastavením optimální výšky  
a sklonu. Nastavitelné opěrky rukou. Bederní 
opěra. Použitelné u riderů 400 series. Loketní 
opěrky nejsou součástí dodávky.

966 95 42-01 

966 95 42-02, s elekrickým vyhříváním 

PRUŽINOVÝ ODMĚCHOVAČ
Pružinový odměchovač jako volitelné příslušenství 
pro cepákové žací ústrojí. Trubka s noži pro 
odstranění mechu.

Řada 300, 966 96 84-02  

Řada 400, 966 96 84-01 

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Spolehlivá trakce při odklízení sněhu  
(neplatí pro modely s pohonem všech kol).

16" špičaté, 964 99 30-01 

ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU
Pro upravené, precizně zarovnané okraje trávníků. 
Reverzibilní. Nastavitelná hloubka zařezávání. 
Kompatibilní se sekačkami řad 300 a 200 (neplatí 
pro modely s pohonem všech kol).

953 53 10-01 

OCHRANNÝ KRYT
Odolný ocelový ochranný kryt spodní části přední 
a zadní převodovky u riderů AWD. Ochrana proti 
obrubníkům nebo nerovnému terénu.

544 06 93-04 

NÁSTAVEC K PLNĚNÍ PALIVA
Hubice k doplňování paliva s optimalizovaným 
průtokem a funkcí automatického zastavení.  
S mechanickým zámkem.

5 litrů (1), 582 06 66-01 

25 litrů (2), 586 11 06-01 
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Díky širokému spektru příslušenství a výběru z několika způsobů sekání jsou naše 
zahradní traktory skvěle využitelné stroje. Ideální k účinné péči o trávníky a pro různé 
úkoly na vašem pozemku. Vyberte si ze tří různých žacích systémů pro péči o trávníky, 
poté připojte vozík, rozmetadlo, sněhovou frézu či další příslušenství pro větší využitelnost.

STAŇTE  
SE MISTREM 
V SEKÁNÍ
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SNADNÁ OBSLUHA PEDÁLY
Hydrostatická převodovka s pedálovým ovládáním zajišťuje 
snadné ovládání rychlosti a směru. Samostatné pedály pro 
pohyb dopředu a dozadu.

PRVOTŘÍDNÍ SEKÁNÍ
Vyztužená žací ústrojí s práškovým nástřikem zajišťují delší 
životnost a větší odolnost proti korozi.

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ
Změna z režimu sbírání na režim mulčování pomocí páky na 
přístrojové desce, aniž byste museli opustit sedadlo. Otáčení 
žacích nožů se zapíná a vypíná pomocí elektrického spínače. 

CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

MÉNĚ NEPOSEČENÝCH MÍST
Od našich traktorů nejvyšší třídy s prvotřídní technologií řízení 
můžete očekávat vynikající výsledky. Méně vibrací, méně 
neposečených ploch a ještě lepší ovladatelnost.

CELOROČNÍ POUŽITÍ
Široké spektrum přídavných zařízení a integrovaný výběr  
z několika způsobů sekání činí z našich traktorů všestranné  
a celoročně využitelné stroje.
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Sedadlo Premium 
s opěrkami pro ruce pro 
maximální pohodlí

Elektrické zapínání žacích nožů  
– jednoduše přepněte spínač na 
ovládacím panelu

Řízení rychlosti umožňuje,  
aby si traktor zachoval 
konstantní rychlost, a to  
i v náročném terénu

Výkonné a odolné motory  
se špičkovými vlastnostmi

Plošina sedadla automaticky mění 
výšku při přesunu sedadla do 
optimalizované polohy uživatele

LED světlomety 
pro dobrou 
viditelnost  
v podmínkách 
se sníženou 
viditelností

NABÍDKA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Široká nabídka příslušenství přidává vaší 
investici do traktoru vyšší hodnotu, čímž 
získáte naprosto univerzální a užitečný 
stroj po celý rok. Připojte přívěsný  
vozík, rozmetadlo nebo sněhovou radlici 
a pracujte s minimální námahou.

Otočná, těžká, odlévaná přední 
náprava zajišťuje mimořádnou 
rovnováhu a komfort řízení

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

ZAHRADNÍ TRAKTORY
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VELIKOST A VLASTNOSTI
Jestliže si plánujete pořídit svůj první traktor pro práci na menší nebo středně 
velké zahradě, jsou traktory řady 100 tou správnou volbou. Tyto traktory 
kompaktní velikosti se vyznačují jednoduchým a bezpečným ovládáním, takže 
jsou vhodné pro začínající uživatele.

Pro středně velkou a velkou zahradu budete potřebovat větší kapacitu  
a pohodlí. Naše řada 200 představuje dobře vybavené traktory s malým 
poloměrem otáčení, s vyztuženým žacím ústrojím a elektrickou spojkou nožů, 

MOŽNOSTI MULČOVÁNÍ 
Často sekané trávníky lze hnojit přirozeným způsobem pomocí funkce BioClip®, 
která patří ke standardnímu vybavení u velkých modelů TC. Toto je také k 
dispozici jako příslušenství pro řadu modelů TC 100 a pro všechny modely TS. 
Kromě toho modely TC lze pomocí sady příslušenství přeměnit na zadní výhoz. 
Opravdu tedy nemůžete udělat chybu, když si vyberete zařízení Husqvarna!

které umožňují výbornou ovladatelnost, snadnější a účinnější sekání s méně 
neposečenými místy.

Pokud používáte svůj traktor častěji – a to i po celý rok – nebo pokud budete 
sekat větší plochy, oceníte naši řadu 300, což jsou výkonné, pohodlné a dobře 
vybavené traktory s praktickými prvky, které jsou zárukou skvělého výsledku.  
Díky širokému spektru přídavných zařízení a integrovanému výběru z několika 
způsobů sekání jsou tyto velké traktory skvěle využitelné stroje po celý rok.
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200-SERIES
Komfortní traktory pro středně 
velké/velké zahrady. Technologie 
pro menší poloměry otáčení, 
snadné ovládání pedály a 
vyztužené žací ústrojí pro 
zvýšenou odolnost.

NOVINKA

ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!

HUSQVARNA TC 138M
Uživatelsky přívětivý traktor s integrovaným sběrným košem umístěným 
vzadu a výkonným Husqvarna motorem. Snadná změna na zadní výhoz.

Motor Husqvarna. Šířka záběru: 97 cm. Neposečený kruh*: 107 cm.

960 51 01-78

300-SERIES
Výkonné a pohodlné traktory  
pro celoroční práci na středně 
velkých /velkých zahradách.  
S vlastnostmi, jako jsou malý 
poloměr otáčení, snadné ovládání 
pedály a vyztužené žací ústrojí 
pro zvýšenou odolnost. HUSQVARNA TC 342T

Výkonný traktor s integrovaným zadním košem. Rychlé přesuny díky 
vynikající přepravní rychlosti a excelentní manévrovatelnosti. Přepnutí na 
mulčování nastavitelné ze sedadla. Žací ústrojí 107 cm s nízkými 
vibracemi.

Motor Kawasaki FR Series V-twin. Hydrostatická převodovka (rychlá).  
Šířka záběru 107 cm. Neposečený kruh*: 95 cm.

960 51 01-84

100-SERIES
Snadno ovladatelné traktory pro 
menší nebo středně velké trávníky 
a zahrady. Intuitivní ovládací prvky 
a komfortní a snadná práce.

NOVINKA

HUSQVARNA TC 139T
Uživatelsky přívětivý traktor s vzadu umístěným integrovaným sběrným 
košem o objemu 320 litrů. Výkonný dvouválcový motor.

Motor Husqvarna V-twin. Hydrostatická převodovka. Šířka záběru: 97 cm. 
Neposečený kruh*: 105 cm.

960 51 01-80

HUSQVARNA TC 142T
Výkonný traktor s velkým sběrným zadním košem, malým neposečeným 
průměrem a výkonným dvouválcovým motorem.

Motor Husqvarna V-twin. Hydrostatická převo dovka ovládaná pedálem. 
Šířka záběru: 107 cm. Neposečený kruh*: 95 cm.

960 51 01-81

HUSQVARNA TC 239T
Zahradní traktor s integrovaným sběrným košem vzadu. Výkonný motor 
V-twin a velká obratnost. Přepnutí na mulčování ze sedadla a řada dalších 
ergonomických řešení.

Motor Husqvarna Endurance V-twin. Hydrostatická převodovka. Šířka záběru 
97 cm. Neposečený kruh*: 105 cm.

960 51 01-82

HUSQVARNA TC 130
Kompaktní a produktivní traktor s integrovaným sběrným košem vzadu, 
propracovaným designem a ergonomickým provedením. Snadné startování  
a ovládání.

Motor Husqvarna. Hydrostatická převodovka. Šířka záběru 77 cm. 
Neposečený kruh*: 131 cm.

960 51 01-23

* Měřeno při plném dopadu.
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PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY
Prostorné přívěsné vozíky vyrobené z pevné 
oceli. Výklopná zadní stěna usnadňuje nakládání 
a vykládání. Všechny modely má sklopný 
nákladní prostor.

Přívěsný vozík Profi 123 × 90 × 30 cm,  
953 51 17-02

Přívěsný vozík 275 125 × 83 × 31 cm,  
501 00 82-01

Přívěsný vozík 97 × 72 × 28 cm, 967 02 71-01 

BRÁNY NA ŠTĚRK
Masivní brány s pryžovými koly. Uklidí a upraví 
vaše štěrkové chodníky za krátký čas. Mají 
výkyvné zuby, které se při couvání sklopí.  
Šířka záběru 110 cm.

953 51 24-01 

VÁLEC
Pro efektivní zarovnání nerovného povrchu a 
upěchování nově zasetých semen. Hmotnost 
včetně vody 182 kg. Rozměry 46 × 96 cm.

965 89 94-01 

PROVZDUŠŇOVAČ
Bodce tohoto zařízení dělají díry do trávníku  
tak, aby tam mohly proniknout vzduch a hnojivo. 
Šířka záběru 102 cm.

586 63 67-01 

ROTAČNÍ KARTÁČ
Rotační kartáč pro zametání listí, sněhu, atd.  
Šířka 100 cm

544 92 16-01 

ODMECHOVAČ
Účinný a robustní odmechovač k odstranění 
mechu. V závislosti na podmínkách půdy musí  
být zatížen až 32 kg. Šířka 102 cm.

586 63 66-01 

SNĚHOVÁ RADLICE
Pevná ocelová radlice s ochranným pružinovým 
mechanismem. Používejte se sněhovými řetězy  
a vyrovnávacím závažím. Šířka záběru 122 cm.

544 92 17-01 

ROZMETADLA
Větší model má šířku rozmetání 300 –360 cm  
a kapacitu 75 kg. Snadné nastavení průtoku. 
Menší model má šířku rozmetání 120 –240 cm  
a kapacitu 30 kg.

Rozmetadlo velké, 967 02 72-01

Rozmetadlo malé, 589 40 93-01 

DUTINOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ
Dutý provzdušňovač se používá společně 
s nosným rámem. 24 dutých nožů vytváří 
otvory v zemi, které umožňují snadný přístup 
vzduchu, vody a živin do zeminy. Nože jsou 
vyrobeny z korozi odolného materiálu pro vyšší 
pevnost a odolnost. Snadná instalace na rám.

588 21 27-01 

PROVZDUŠŇOVAČ
Pro použití s nosným rámem. Umožňuje, aby  
se vzduch, voda a živiny snáze dostaly do půdy. 
Provzdušňovací nože jsou nerezové, a proto 
obzvláště pevné a odolné. Snadná instalace  
na rám.

586 63 69-01 

ODMECHOVAČ
Účinně odstraňuje mech z trávníku, a tím 
zlepšuje jeho kvalitu. Pružinové hroty jsou 
tepelně zpracované pro mimořádnou odolnost. 
Snadná instalace na nosný rám. 

586 63 68-01 

NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nosný rám příslušenství z odolné oceli s univer-
zálním závěsem pro použití s provzdušňovačem 
nebo dutinovým provzdušňovačem. Tato příslu-
šenství lze snadno a rychle měnit bez použití 
nářadí. Vhodný pro traktory 300- a 200- series.

586 63 72-01 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SBĚRNÝ KOŠ
Prostorný sběrný koš se dodává se dvěma 
nebo třemi komorami. 210 /315 litrů.

Nedodává se. 
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JEŠTĚ 
RYCHLEJŠÍ 
SEKÁNÍ

Se sekačkami s nulovým poloměrem otáčení Husqvarna posekáte trávu rychle a efektivně 
– doma i v práci. Nulový poloměr otáčení znamená, že po ukončení řady a otočení o  
180° pro zahájení další řady nezůstane žádná neposečená tráva. Prvotřídní ergonomické 
provedení a komfortní ovládání pro uživatele s důrazem na dokonalé výsledky sečení  
v náročných provozních podmínkách.

SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ
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CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ
Řízení s nulovým poloměrem otáčení s individuálními systémy 
hydraulického pohonu kol pro přesné ovládání.

VÝKONNÉ MOTORY
Vysoce kvalitní, dvouválcové motory poskytují dostatečný 
výkon pro účinné sekání a rychlou přepravu bez nadměrného 
hluku a nadměrné spotřeby paliva.

KOMFORTNÍ OBSLUHA
Velká kola, komfortní sedadlo, vynikající výhled a ergonomicky 
umístěné ovládací prvky pro bezproblémovou a efektivní jízdu.

PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY SEKÁNÍ
Žací ústrojí ClearCut™ zajišťuje nekompromisní kombinaci 
odolnosti, výkonu a výsledků sekání, dokonce i v náročných 
podmínkách. Tato konstrukce garantuje vynikající výsledky  
jak při výhozu a sběru, tak při mulčování. 

ODOLNÉ PROVEDENÍ 
Robustní rám a kolečka se vyznačují vysokou odolností a 
snižují ohýbání rámu. K bezproblémovému provozu přispívá 
bezúdržbová převodovka pro otáčení s nulovým poloměrem.

INTEGROVANÁ PARKOVACÍ BRZDA
Automatický systém parkovací brzdy se automaticky zapíná 
nebo vypíná podle posunutí ovládacích páček ven nebo 
dovnitř a zbavuje tak uživatele této starosti.



88 SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

Ergonomický ovládací panel 
umístěný v dosahu vašich rukou

Elektrické zapínání žacích nožů  
– stačí vytáhnout spínač

Komfortní zvedání žacího ústrojí  
s pružinovým mechanismem

Zavěšené žací ústrojí ClearCut™ 
vyrobené ze svařované oceli 3,6 mm

Neklouzavá nožní podložka

Automatická parkovací brzda 
integrovaná v ovládacích páčkách

HUSQVARNA CLEARCUT™

NÁROČNÉ PODMÍNKY  
– VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY
Žací ústrojí ClearCut™ se vyznačuje prvotřídní kombinací odolnosti, výkonu 
a výsledků sečení, dokonce i v náročných podmínkách. Toto provedení 
garantuje vynikající výsledky s výhozem a sběrem, ale i s mulčováním. 
Silný proud vzduchu vyhazuje odřezky vysokou rychlostí, aby nedocházelo 
k ucpávání.
–  svařovaná ocelová konstrukce 3,6 mm s boční ochranou proti 

opotřebování
– hloubka žacího ústrojí 125 mm pro velký průtok vzduchu
– optimálně umístěné vnitřní usměrňovače 
–  naddimenzovaný vyhazovací deflektor a nože High-lift pro silný  

proud vzduchu
– litinová vřetena pro velkou stabilitu
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500-SERIES
Výkonná sekačka s nulovým polo-
měrem otáčení ke komerčnímu 
použití z nejodolnějších materiálů 
pro velkou odolnost, produktivitu  
a dlouhou životnost. Nejlepší výkon 
při sečení, pohodlí pro uživatele  
a užitečnost ve své třídě.

200-SERIES
Sekačka s nulovým poloměrem 
otáčení navržená pro skvělé 
výsledky sečení při údržbě rezi-
denčních ploch bez kompromisů 
v kvalitě nebo výkonu. Příjemné 
kompaktní rozměry pro vynikající 
ovladatelnost, efektivní sečení  
a jízdní komfort.

SYSTÉMY SBÍRÁNÍ TRÁVY
Účinný systém sběru odřezků trávy nebo odklizeného listí. 
Odolné nylonové vaky se snadným připevněním k foukači a 
sběrnému koši. Plastová konstrukce těla a ventilátoru odolná 
proti nárazům snižuje hmotnost a maximalizuje průtok vzduchu. 
Řadová konstrukce rotoru umožňuje maximální rychlost a 
účinnost vzduchu. Dostupné se dvěma vaky (kapacita 217,8 l) 
nebo třemi vaky (kapacita 326,7 l).

587 41 24-01, 2 vaky – 211 l, Z242F 

967 32 26-01, 3 vaky – 458 l, Z560X 

967 32 27-01, vysypání vaků ze sedačky, 387 l, Z560X 

966 40 72-01, nezbytná pohonná souprava pro 3 vaky  
nebo Clamshell DFS, Z560X 

SOUPRAVA OSVĚTLENÍ (ROPS)
Souprava světlometů namontovaná na ochranném oblouku  
má dva 35W halogenové světlomety s jednoduchým upnutím na 
instalaci. Přípojky drátů do existující doplňkové zástrčky 
umožňují pohodlné fungování prostřednictvím zapalovacího 
klíče. Kompatibilní s Z560X.

576 80 90-01 

MULČOVACÍ SOUPRAVA
Zkrácení odřezků trávy mulčováním na malinké části a opětovné 
rozhození po trávníku.

587 41 23-01, mulčovací souprava ClearCut™ Z242  

966 44 47-01, mulčovací souprava 60" Z560X 

VYHAZOVACÍ OTVOR OVLÁDANÝ Z MÍSTA UŽIVATELE
Zatažením za páčku během sečení podél chodníků, silnice, 
záhonků, atd, můžete dočasně zavřít výstupní otvor žacího 
ústrojí. Zvýšíte tak efektivitu své práce a ochráníte majetek. 
Kompatibilní s Z560X.

966 48 87-01 

SOUPRAVA OSVĚTLENÍ
Volitelná souprava světlometů pro lepší viditelnost při snížené 
viditelnosti. Kompatibilní s Z242F. 

587 49 51-01 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HUSQVARNA Z560X 
Sekačka s nulovým poloměrem otáčení ke 
komerčnímu použití s funkcí zvedání žacího 
ústrojí bez manuálního zásahu, celoodpru-
ženým sedadlem, ochranou při převrácení  
a automatickou parkovací brzdou. 

Motor Vanguard. Šířka záběru 152 cm.  
Boční výhoz.

967 66 97-02

HUSQVARNA Z242F 
Vysoce kvalitní sekačka s nulovým poloměrem 
otáčení pro použití v rezidenčních oblastech, 
vybavená montovaným žacím ústrojím 
ClearCut™, ergonomickými ovládacími prvky  
a výkonným dvouválcovým motorem.

Motor Husqvarna Endurance Commercial.  
Šířka záběru 107 cm. Boční výhoz.

967 66 57-02
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TO PRAVÉ  
PRO VÁŠ 
TRÁVNÍK
Všechny naše sekačky na trávu jsou navrženy pro maximální výkon a efektivitu
s promyšlenými ekonomickými řešeními. Benzinové a akumulátorové sekačky 
mají výkonné motory se snadným startováním a odolná žací ústrojí pro prvotřídní 
výsledky sečení za každých okolností. Nezáleží na tom, jaký model sekačky 
Husqvarna si vyberete. Vždy můžete očekávat robustní a spolehlivou sekačku 
pro zdravý a dobře udržovaný trávník.
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ÚHLEDNÝ VÝSLEDEK
Systém sběru přispívá k prevenci rozšíření plevele a 
úhlednému vzhledu trávníku se sběrem listí a větviček.

ZEFEKTIVNĚNÍ SEKÁNÍ
Zadní nebo boční výhoz – tyto žací systémy mají vysokou 
kapacitu a jsou vhodnější pro vyšší a nekultivované travní 
plochy, které se sečou zřídka.

ZASTAVIT A JÍT
Funkce InStart™, která je obsažena na několika našich modelech, 
startování ještě více usnadňuje. Motor se startuje stlačením 
páky rukojeti. Jestliže rukojeť pustíte, motor se vypne.

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ
Intuitivní ovladače, snadno dostupná kyvná ramena a ergo-
nomicky řešené sběrné koše jsou detaily, díky nimž je použití 
 našich travních sekaček snadné a pohodlné.

SEKAČKY

CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

FUNKCE SNADNÝ START
Benzinové sekačky na trávu Husqvarna se snadno startují  
– většina z nich dokonce bez sytiče. S akumulátorovými 
sekačkami je to ještě jednodušší – stačí odblokovat a stlačit 
kyvné rameno!

ZDRAVÉ TRÁVNÍKY
BioClip® – mulčování může přispět k přirozenému hnojení 
trávníků s uvolňováním živin, které jsou prospěšné pro růst a 
celkové zdraví trávníku a zamezení růstu plevele. Technologie 
BioClip® je dostupná pro benzinové i akumulátorové sekačky.
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Variabilní rychlost pojezdu

Naše akumulátorová sekačka umožňuje 
tiché a účinné sekání do sběrného koše, 
bez použití kabelů, které by mohly být 
přeseknuty. Ideální pro menší nebo 
středně velký trávník.

Centrální nastavení výšky sečení pro 
jednodušší a pohodlnější nastavení

Nastavení výšky rukojeti  
pro větší komfort uživatele 

Motory se špičkovými vlastnostmi 
od předních světových výrobců

InStart™ – spuštění motoru 
zatažením za rukojeť, zastavení  

po jejím uvolnění

Prvotřídní výsledek sbírání 
a snadno vyjímatelný sběrný 

koš usnadní manipulaci

SEKAČKY

DOVOLTE PROUDU 
VZDUCHU, ABY  
VÁM POMOHL 
AFTech™ je jedinečné řešení,  
kdy žací ústrojí, kotouč a tryska 
produkují optimální tok vzduchu.  
To znamená prvotřídní výsledky ve 
všech režimech sekání. Při sbírání 
pomáhá naplnit sběrný koš na 
optimální úroveň, což znamená 
méně časté vyprazdňování.

PROČ SI VYBRAT 
AKUMULÁTOROVOU 
SEKAČKU HUSQVARNA?
Nové akumulátorové sekačky Husqvarna jsou 
tiché a účinné sekačky se sběrem trávy a 
velmi snadným použitím. Ideální pro středně 
velký trávník nebo pro zastřihávání míst, kam 
robotická sekačka nebo pojízdná sekačka 
nedosáhnou. O pohon se starají stejné BLi 
akumulátory jako u ostatních akumulátoro-
vých výrobků od společnosti Husqvarna.

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!
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SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Máte v plánu přepravovat vaši sekačku mezi vaším domovem a letní chatou? 
Pak byste měli zvážit kompaktní, lehkou sekačku se sklopnými rukojeťmi.

JAK NASTARTOVAT
Pro ty, kdo chtějí snadné startování, je přirozenou volbou sekačka s elektrickým 
startérem nebo dokonce akumulátorová sekačka – stačí stisknout tlačítko. Funkce 
InStart™ dostupná na několika modelech dále usnadňuje startování: motor nastar-
tujete stlačením páky rukojeti. Jestliže páku rukojeti pustíte, motor se vypne.

VELIKOST A ČLENITOST  
VAŠEHO TRÁVNÍKU
Čím větší trávník máte, tím více vám přinese sekačka 
s vlastním pohonem a s širším žacím ústrojím. Sekačka 
s menším žacím ústrojím a proměn livou rychlostí 
umožňuje lepší ovladatelnost, pokud má váš trávník 
hodně úzkých průjezdů a překážek, kolem kterých 
se seká.

SBÍRÁNÍ NEBO MULČOVÁNÍ
Jestliže upřednostňujete upravený výsledek sekání a přejete si sbírat 
posekanou trávu, doporučujeme sekačku vybavenou sběrným košem. 
Sekačka s funkcí BioClip® (mulčování) však zajišťuje zdravější trávník, aniž 
by bylo zapotřebí trávník hnojit nebo vyprazdňovat sběrný koš, a to za 
předpokladu, že sekáte dostatečně často. 

POHON VŠECH KOL 
Modely s pohonem všech kol jsou připraveny na zahrady s nejnáročnějšími 
podmínkami a nejobtížnější údržbou. Intuitivní ovládání rychlosti a jízdní 
výkon na všech kolech znamená, že příkré svahy a ne příliš často obhospo-
dařované plochy se stanou věcí minulosti. Vysoká rychlost sekání, široké 
žací ústrojí a výběr ze 3 způsobů sekání jsou pouze některé z prvků, které 
budou pro vaše trávníky přínosem.

OLEJ A PALIVO 
Plně syntetický olej do převodovky, který je speciálně vyvinut pro AWD 
převodovky strojů značky Husqvarna. Stabilní i při extrémně nízkých  
i vysokých teplotách. Alkylátový benzín vyvinutý na míru 4-taktním 
motorům Husqvarna. Zvyšuje odolnost motoru při nižších emisích.
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HUSQVARNA LC 551SP
Vysoce výkonná, spolehlivá sekačka ideální pro 
profesionální použití, stejně jako pro majitelé větších 
zahrad. Prvotřídní motor a velká palivová nádrž. 

Kawasaki FJ180KAI, sběr / BioClip®/zadní výboj, 
šířka sekání 51 cm, výška sekání 26-74 mm. 
Pojezd s konstantní rychlostí.

967 34 32-01

HUSQVARNA LC 451S
Vysoce výkonná, spolehlivá sekačka ideální pro 
profesionální použití se skvělou ergonomií.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, sběr / BioClip®/ 
zadní výboj, šířka sekání 51 cm, výška sekání 
26-74 mm. Pojezd s konstantní rychlostí.

967 34 31-01

HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V
Sekačky vybavené objemným sběrným košem. 
Variabilní rychlost pojezdu. Model LC 353VI 
disponuje systémem InStart™ pro pohodlné 
startování sekačky. 

Briggs & Stratton 675EXI /650EXI, Sběr / BioClip®/ 
zadní výboj, šířka záběru 53 cm, výška sečení 
25-75 mm. Žací z kompozitního materiálů. InStart™ 
(LC 353VI). S pojezdem, variabilní rychlost.

LC 353VI, 967 06 95-01

LC 353V, 967 06 94-01

300-SERIES
Široká řada sekaček na trávu 
kombinující produktivitu a 
obratnost. Pro trávníky různých 
velikostí a různé uživatele. Bohatě 
vybavené sekačky s mnoha 
funkcemi pro lepší výsledky a 
jednoduché ovládání. Všechny 
sekačky mají kvalitu a výkon 
tradičních výrobků Husqvarna.

* Při použití dvou akumulátorů BLi200 nebo jednoho akumulátoru BLi300.

500-SERIES
Pro profesionály požadující 
odolné a spolehlivé zařízení. 
Převodovka a motor profesionální 
třídy s prvotřídním výkonem, 
velkou odolností a špičkovými 
výsledky. Špičková ergonomie, 
například komfortní kyvná 
ramena, pro příjemnější práci  
v dlouhých dnech.

400-SERIES
Pro nekomerční uživatele, kteří 
ale požadují spolehlivost výrobků 
ke komerčnímu použití, protože 
pracují se sekačkou velmi často. 
Převodovka a motory profesio-
nální třídy s prvotřídním výkonem 
a špičkovými výsledky. Vynikající 
ergonomie, například nastavitelná 
řidítka.

HUSQVARNA LC 353iVX
Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním 
pohonem, digitální regulací rychlosti a 
prvotřídními uživatelskými funkcemi pro 
kompletní přehled navržená pro komfortní a 
efektivní sečení s minimálními nároky na údržbu. 
Funkce Bluetooth. Otvory na dva integrované 
akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby.

Provozní doba až 35 min.* podle typu trávníku, 
sběr/ BioClip®/boční výhoz. Šířka sečení 53 cm, 
výška sečení 20–75 mm. Vlastní pohon, 
nastavení rychlosti.

967 86 20-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA LC 347iVX
Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním poho-
nem, novou digitální regulací rychlosti navržená 
pro komfortní a efektivní sečení s minimálními 
nároky na údržbu. Otvory na dva integrované 
akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby. 

Provozní doba až 40 min.* podle typu trávníku, 
sběr/boční výhoz. Šířka sečení 47 cm, výška sečení 
25–75 mm. Vlastní pohon, nastavení rychlosti.

967 86 23-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA LC 356 AWD
Prvotřídní výkon s pohonem všech kol. Ideální  
pro větší svažité zahrady a vyšší trávu. Inovativní 
systém ovládání AutoWalk™ 2.

Honda GCVx170, sběr/BioClip®/boční výboj, 
šířka záběru 56 cm, výška sečení 38–108 mm. 
Pohon všech kol a funkce AutoWalk™ 2.

961 41 02-20

HUSQVARNA LC 356V 
Sekačka vhodná pro zahrady o větší rozloze. 
Odolné žací ústrojí ze svařované oceli a silný  
OHC motor se snadným startováním.

Honda GCVx170, sběr/ BioClip®/boční výboj, 
šířka záběru 56 cm, výška sečení 38–108 mm. 
Funkce AutoWalk™ 2.

961 41 02-12

NOVINKA

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Sekačky vybavené objemným sběrným košem. 
Variabilní rychlost pojezdu. Model LC 347VI se 
dodává s funkcí InStart™ pro startování a vypínání 
bez námahy.

Briggs & Stratton 675EXI /650EXI, Sběr /BioClip® /  
zadní výboj, šířka záběru 47 cm, výška sečení 
20-75 mm. Žací z kompozitního materiálů. InStart™ 
(LC 347VI). S pojezdem, variabilní rychlost.

LC 347VI, 967 06 92-01

LC 347V, 967 06 89-01
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200-SERIES
Řada 200 s žacím ústrojím s 
šířkami 47 a 53 cm je ideální pro 
použití v domácnosti. Tyto sekačky 
jsou lehké, snadno se s nimi 
pracuje, mají intuitivní ovládací 
prvky a rukojeti v pohodlném 
dosahu. Nastavitelná řidítka 
usnadňují dopravu a skladování. HUSQVARNA LC 253S

Sekačka s pohonem kol, sběracím košem, širokým 
záběrem, kompozitním žacím ústrojím a příjemným 
ovládáním.

Briggs & Stratton 650EXI, sběr /BioClip®/zadní 
výboj, šířka sekání 53 cm, výška sekání 20-75 
mm. Pojezd s konstantní rychlostí.

967 06 93-01

HUSQVARNA LC 247SP
S těmito sekačkami s pojezdem a s automatickým 
sytičem pro snadné startování dosáhnete 
profesionálních výsledků. Odolné žací ústrojí 
z kompozitního materiálu.

Briggs & Stratton 575EX, sběr/ BioClip®/ 
zadní výboj, šířka záběru 47 cm, výška sečení 
20 –75 mm. S pojezdem.

967 34 54-01  

HUSQVARNA LC 247S
Pro uživatele, kteří požadují profesionální výsledky 
a snadné ovládání. Odolné kompozitní žací ústrojí 
a nastavitelná rukojeť.

Briggs & Stratton 450e, sběr / zadní výhoz, šířka 
sekání 47 cm, výška sekání 20–75 mm. Pohon 
kol, konstantní rychlost.

967 34 53-01  
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100-SERIES
Řadu Husqvarna 100 series tvoří 
široká nabídka sekaček. Můžete  
si vybrat novou akumulátorovou 
sekačku, nebo jakoukoliv jinou z 
naší široké nabídky. Bez ohledu 
na vybraný model vždy získáte 
kvalitu Husqvarna.

RUČNÍ SEKAČKY
Ruční sekačky na trávu jsou ideální 
pro menší trávníky a plochy, které 
se nesekají tak často. Neprodukují 
žádné emise a jsou tiché –  
dobrá zpráva pro vaše sousedy. 
Jsou dokonce vhodné k sečení 
vysoké trávy.

HUSQVARNA 64 / 54
Ruční sekačky Husqvarna mají prvotřídní 
konstrukci, jsou odolné, snadno se ovládají  
a garantují nepřekonatelné výsledky sečení. 
Sběrný koš k dostání jako příslušenství.

Šířka záběru 40 cm, výška sečení 12–55 (64) / 
12–38 mm, výška sečení bez omezení (64)/ 
4 stupně, 8,7/ 8,6 kg.  

64, 964 95 40-03 

54, 964 91 40-52

HUSQVARNA LC 140S
Sekačka se snadným použitím vhodná pro menší 
zahrady. Robustní žací ústrojí z oceli, měkká 
rukojeť a centrální nastavení výšky sečení.

Briggs & Stratton 450e Series, Sběr /zadní výhoz, 
šířka záběru 40 cm, výška sečení 25–75 mm. 
S pojezdem.

967 63 68-01

* Při použití dvou akumulátorů BLi200 nebo jednoho akumulátoru BLi300.

ZÍSKEJTE APLIKACI 
HUSQVARNA  

CONNECT!

HUSQVARNA S138i 
Spolehlivý a lehký odmechovač 2-v-1 napájený 
dvěma bateriemi. Výměnu pracovního nástroje 
pro provzdušňování nebo odmechování lze 
provést jednoduchým způsobem. Kompaktní 
design a sklopná rukojeť usnadňují přepravu a 
uskladnění.

Provozní doba až 60 min.* podle typu trávníku. 
Provozní šířka 37,5 cm, provozní výška –10 mm  
– +5 mm, 25,5 kg.

967 92 22-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

HUSQVARNA S138C 
Spolehlivý a lehký elektrický odmechovač 2-v-1. 
Výměnu pracovního nástroje pro provzdušňování 
nebo odmechování lze provést jednoduchým 
způsobem. Kompaktní design a sklopná rukojeť 
usnadňují přepravu a uskladnění.

Provozní šířka 37,5 cm, provozní výška –10 mm – 
+5 mm, 21 kg.

967 92 23-01

ODMECHOVAČE
Naše výkonné a kompaktní 
odmechovače jsou konstruovány 
s důrazem na nejlepší využití 
stroje. Jsou perfektním partnerem 
pro vaše potřeby před i po 
sezóně díky funkcím, jako je intui-
tivní ovládání stroje pomocí tlačí-
tek, sběr jako volitelná možnost  
a schopnost jak provzdušňovat, 
tak i vyhrabat mech.

NOVINKA NOVINKA

HUSQVARNA LC 141iV
Akumulátorová sekačka s variabilní rychlostí 
pojezdu. Vhodná pro domácí použití. Kompaktní 
žací ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Provozní doba až 60 min.* podle typu trávníku. 
Sběr/zadní výhoz. Šířka sekání 41 cm, výška 
sekání 25-75 mm. S pojezdem.

967 09 92-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

967 09 92-02 vč. QC80 a BLi20

HUSQVARNA LC 141i
Komfortní akumulátorová sekačka pro domácí 
použití. Už nebudete potřebovat palivo ani kabely. 
Snadné startování. Kompaktní žací ústrojí pro 
prvotřídní ovladatelnost.

Provozní doba až 65 min.* podle typu trávníku. 
Sběr/zadní výhoz. Šířka záběru 41 cm, výška 
sečení 25–75 mm. Bez pojezdu.

967 62 84-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku
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VÍCE ČISTOTY  
– MÉNĚ VODY

Samotná voda nabízí jako přírodní čisticí kapalina netušené možnosti při čištění kolem domu 
a na zahradě. S řadou vysokotlakých čističů Husqvarna zjistíte, že čisticí vlastnosti vody jsou 
při použití s inteligentním řešením a zpracováním téměř nepřekonatelné. S pitnou vodou se 
musí nakládat šetrně a vysokotlaké čističe Husqvarna ve skutečnosti spotřebují asi o 80 % 
méně vody oproti běžným hadicím se stejným výsledkem čištění.

KULTIVÁTORY
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CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

VÝKONNÉ ČIŠTĚNÍ
Díky vysokému provoznímu tlaku, nastavitelným tryskám  
a inteligentní regulaci čisticího prostředku se vysokotlaké 
čističe vyznačují maximálním čisticím výkonem s minimální 
spotřebou vody.

ÚČINNÁ PRÁCE
Postřiková trubice má ergonomický tvar a otočné spojky 
zamezují zamotání velmi dlouhé, pružné vysokotlaké hadice. 
Spouští se automaticky.

BEZPROBLÉMOVÁ  
PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Díky kompaktním rozměrům, velkým kolům a madlu pro 
přenášení se můžete s čističem snadno pohybovat po  
celé zahradě. Postřiková trubice, hadice a napájecí kabel 
pohodlně uskladníte přímo na čističi.

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ
Použitím nejrůznějších prvků příslušenství, jako jsou čističe 
povrchů, souprava otočného kartáče nebo pěnový rozprašovač, 
si můžete dále usnadnit práci při čištění vysokotlakým čističem.

ROBUSTNÍ PROVEDENÍ
Všechny vysokotlaké čističe Husqvarna jsou vyrobeny z 
nejkvalitnějších materiálů pro dlouhou životnost. Větší modely 
jsou dále vybaveny indukčním motorem, mosaznou hlavou 
čerpadla nebo hadicí vyztuženou ocelí.

PRUŽNÉ VYSOKOTLAKÉ HADICE
Každá řada je vybavena vysoce kvalitní, pružnou, vysokotlakou 
hadicí, která se nezamotává. Vysokotlaká hadice vyztužená 
ocelí má pryžovou ochranu a ocelové vyztužení pro vysokou 
odolnost, aniž by to mělo vliv na její pružnost.
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VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

1. ČISTIČ POVRCHŮ SC 400

590 65 78-01  

2. ČISTIČ POVRCHŮ SC 300

590 65 79-01  

 
3. PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ FS 300 

590 66 04-01  

4. SOUPRAVA OTOČNÉHO KARTÁČE 

590 66 06-01  

5. SOUPRAVA K ČIŠTĚNÍ VOZIDEL 

590 66 07-01   

6. HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

590 66 10-01, 15 m  

 
ČISTIČ KAMENE A DŘEVA 

590 66 12-01   

ČISTIČ VOZIDEL A VOSK

590 66 13-01  

ZAKŘIVENÁ POSTŘIKOVÁ TRUBICE 

590 66 11-01  

SACÍ HADICE 

590 65 97-01  

POJISTKA ZPĚTNÉHO PRŮTOKU 

590 65 95-01  

VODNÍ FILTR 

590 65 93-01  

PRODLUŽOVACÍ HADICE S TEXTILNÍ VÝZTUHOU 

590 66 08-01, 8 m   

PRODLUŽOVACÍ HADICE S OCELOVOU 
VÝZTUHOU 

590 66 09-01, 10 m  

SACÍ TRYSKA NA VODU 

590 66 05-01   

SOUPRAVA O-KROUŽKŮ 

591 10 64-01  

Chod spínače je dokonale přizpůsoben 
pro ovládání prsty. To znamená méně 
námahy a větší komfort pro vaši ruku, 
zejména při delší práci.

Mimořádně dlouhá hadice pro 
velký dosah a účinnou práci

Kovové čerpadlo pro velkou 
spolehlivost a dlouhou 

životnost

Hliníkové madlo pro přenášení

Dlouhá postřiková trubice 
pro ergonomickou polohu 
při práci

Hadicový naviják pro komfortní 
a efektivní skladování hadice se 

snadným navíjením

Hliníková  
teleskopická rukojeť

Indukční motor s vysokým 
výkonem a vysokou 

odolností

Skladování kabelu  
na čističi pro snadné 
připojení a zamezení 
zapletení kabelu

Součástí dodávky 
jsou dvě trysky a 

pěnový rozprašovač

Automatické vypnutí 
motoru po uvolnění spínače

Postřiková trubice má dvě otočné spojky a 
rychlopřípojky pro hadici, trysky a příslušenství 
pro maximálně efektivní práci a komfort

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.
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400-SERIES
Řada mimořádně velkých 
vysokotlakých čističů s kompletní 
nabídkou funkcí pro maximální 
výkon a dlouhou životnost. 
Určeno pro nejnáročnější čištění, 
jako jsou karavany a jiná velká 
vozidla, fasády a nemovitosti. 
Regulace tlaku pro optimální 
nastavení a minimální spotřebu 
vody. Součástí dodávky dvě trysky.

300-SERIES
Výkonná řada odolných vysokotla-
kých čističů s dlouhou životností  
a účelnou konstrukcí pro vynikající 
výsledky při náročném čištění, 
např. středně velkých vozidel nebo 
kamenných zdí. Velká kola a 
 hliníková teleskopická rukojeť  
pro snadnou přepravu. Součástí 
dodávky jsou dvě trysky a pěnový 
rozprašovač.

200-SERIES
Univerzální řada vysokotlakých 
čističů s robustní a účelnou 
konstrukcí je ideální téměř pro 
každé čištění kolem domu a na 
zahradě. Dvě otočné spojky pro 
nastavení trysky a rychlopřípojka 
pro eliminaci problémů. Součástí 
dodávky jsou dvě trysky a pěnový 
rozprašovač.

100-SERIES
Nejkompaktnější řada vysokotla-
kých čističů určená pro základní 
čištění, např. teras nebo zahrad-
ního vybavení. Skladování 
 pří slušenství na čističi, naviják 
hadice a místo na uložení napá-
jecího kabelu přispívají k efektivní 
práci. Součástí dodávky jsou dvě 
trysky a pěnový rozprašovač.

HUSQVARNA PW 235R
Robustní univerzální vysokotlaký čistič s 
dálkovým ovládáním pro snadné nastavení 
požadovaného tlaku během práce. Hliníkové 
čerpadlo pro dlouhou životnost. 

Max. tlak 135 bar, průtok vody 350–520 l /h, 
1 800 W, délka hadice 8 m.

967 67 75-01

HUSQVARNA PW 125
Kompaktní a lehký vysokotlaký čistič ideální pro 
snadné a komfortní čištění zahradního nábytku  
a plotu. 

Max. tlak 125 bar, průtok vody 320–460 l /h,  
1 500 W, délka hadice 7 m.

967 67 64-01

HUSQVARNA PW 460
Extra velký vysokotlaký čistič s mosaznou hlavou 
čerpadla s písty s keramickou vrstvou pro maxi-
mální odolnost a dlouhou životnost. Vnitřní nádrž 
na čisticí prostředek s regulací vpředu.

Max. tlak 160 bar, průtok vody 570–650 l /h, 
3 300 W, délka hadice 15 m.

967 67 80-01

HUSQVARNA PW 350
Výkonný vysokotlaký čistič určený pro náročné 
čištění. Rukojeť Low Force, indukční motor  
a dlouhá postřiková trubice.

Max. tlak 150 bar, průtok vody 420–500 l /h,  
2 100 W, délka hadice 9 m.

967 67 77-01
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ÚČINNÉ ČIŠTĚNÍ.  
STÁLE ZNOVU 
A ZNOVU.

Vysavače Husqvarna pro mokré a suché vysávání se vyznačují robustním výkonem a odolností, 
které budete potřebovat k odstranění všech druhů nečistot, prachu, rozlitých kapalin a jiného 
odpadu. Velký výkon, intuitivní ovládací prvky, všestranné použití (v neposlední řadě díky mnoha 
dostupným prvkům příslušenství), inteligentní skladování a snadná přeprava. Díky tomu všemu jsou 
naše vysavače připraveny na náročné každodenní čištění anebo speciální použití, např. práci  
s elektrickým nářadím.

VYSAVAČE
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CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME

OMYVATELNÁ PET FILTRAČNÍ VLOŽKA
Tento filtr s mimořádně dlouhou životností pro vás znamená 
snížení nákladů na údržbu. Stejný filtr se používá pro mokré  
i suché aplikace a pyšní se skvělými filtračními vlastnostmi.

ZVEDACÍ MADLO NÁDOBY
Velmi jednoduché vyprázdnění nádoby se zvedacím madlem. 
Stačí oddělit horní část a vysypat obsah.

FLEECOVÝ FILTRAČNÍ PYTLÍK
Odolný a chytrý fleecový filtrační pytlík pro ještě lepší filtraci  
a minimální vystavení vlivu prachu při vysypání. Čištění pro  
vás bude jednodušší a účinnější.

FUNKCE FOUKÁNÍ Z ODSÁVACÍHO OTVORU
K výstupnímu otvoru odvodu vzduchu můžete připojit sací 
hadici a použít stroj jako foukač. To je užitečné pro čištění 
úzkých míst a nástrojů, hromady listí nebo jiného odpadu.

SKLADOVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Všechny související části, jako jsou hadice, napájecí kabel a 
trysky, mají své vlastní skladovací místa na vysavači. Nebudete 
potřebovat tolik místa na skladování a navíc snížíte riziko ztráty 
některého z prvků příslušenství vysavače.

VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOST
Vysavač stojí pevně na zemi na velkých a odolných kolech.  
S kolečky otočnými v rozsahu 360° navíc získáte vynikající 
ovladatelnost na všech místech.

VYSAVAČE
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RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ  
ČIŠTĚNÍ FILTRU
Poloautomatický systém čištění s filtrem vám pomůže 
uchovávat filtr v čistotě, připravený k efektivní práci. Stačí 
stisknout tlačítko. Ucpěte přívod trysky, abyste vytvořili  
v nádobě podtlak, a potom stiskněte tlačítko. Tím účinně 
aktivujete zpětný impuls vzduchu, který z filtrační vložky 
vyfoukne zbytky odpadu a nečistot.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ,  
KDYŽ JE TO TŘEBA
Model 325 je vybaven elektrickou zásuvkou s 
užitečnou funkcí zapnutí/vypnutí, která pomáhá 
zachovat vaše okolí v čistotě, jestliže budete 
pracovat s elektrickým nářadím, které by mohlo 
produkovat prach nebo nečistoty. Funkce auto-
matického zapnutí /vypnutí zapne stroj, jestliže 
budete používat připojené elektrické nářadí.  
Po vypnutí elektrického nářadí bude vysavač 
pracovat ještě dalších 5 sekund, aby se ze  
sací hadice odvedl veškerý zbývající prach. 

Inteligentní uschování 
sací hadice, napájecího 
kabelu a trysky

Připojením hadice k 
odsávacímu otvoru můžete z 

vysavače vytvořit foukač

Pevná kola a kolečko s 
otáčením v rozsahu 360° 
pro vynikající ovladatelnost

Prodlužovací trubky z 
hliníku. Nízká hmotnost  
a vysoká odolnost

Elektrická zásuvka s funkcí 
automatického zapnutí /
vypnutí pro komfortní použití 
s elektrickým nářadím

Regulace rychlosti pro 
nastavení sacího výkonu 
pro prováděnou práci

Poloautomatické 
čištění filtru pro 
prodloužení 
provozuschopnosti

VYSAVAČ OBSAHUJE VŠE,  
CO BUDETE POTŘEBOVAT
Mezi dodávané příslušenství vysavačů 
220 a 325 patří odolná sací hadice s 
trubkovou rukojetí, prodlužovací trubky 
z hliníku, univerzální tryska 300 mm 
pro mokré a suché čištění podlah, 
univerzální tryska 115 mm pro čištění 
čalounění a štěrbinová tryska 300 mm. 
S vysavačem 325 navíc získáte také 
adaptér na trysku pro připojení sací 
hadice k elektrickému nářadí.

VYSAVAČE
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300-SERIES
Ideální pro náročnější použití v prostředích  
s potenciálně zvýšenou prašností a větším 
množstvím nečistot. Určeno také pro práci s 
vaším elektrickým nářadím, s funkcí intuitivního 
zapnutí/vypnutí pro optimalizaci sání díky 
regulaci rychlosti a funkci zapnutí /vypnutí. 

200-SERIES
Výrobky řady 200 určené pro každodenní použití 
a základní čištění se vyznačují robustním prove-
dení a komfortním ovládáním s kompaktními 
rozměry pro snadnou přepravu. Ideální k čištění 
garáží nebo rekonstrukcím bytů a domů.

HUSQVARNA WDC 325L
Kompaktní vysavač pro mokré a suché vysávání s objemem 
nádoby 25 l se špičkovým výkonem a odolností jak pro základní 
čištění, tak pro použití v náročnějších podmínkách. Vysoký a 
spolehlivý sací výkon, intuitivní ovládací prvky, omyvatelný PET 
filtr, chytré uschování příslušenství, funkce zapnutí /vypnutí  
a regulace rychlosti. Certifikát třídy prašnosti L.

1200 W, objem nádoby 25 l, délka hadice 3,5 m.

967 90 81-04 

HUSQVARNA WDC 220 

Vysavač pro mokré a suché vysávání s objemem nádoby 20 l 
s vysokým výkonem a odolností pro základní čištění. Vysoký 
a spolehlivý sací výkon, intuitivní ovládací prvky, omyvatelný 
PET filtr a chytré uschování příslušenství. 

1000 W, objem nádoby 20 l, délka hadice 2,5 m.

967 90 79-01 

VYSAVAČE
NOVINKA

NOVINKA

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

1. FLEECOVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY
Jeden fleecový filtrační sáček dodávaný s každým 
novým strojem. Filtrační sáčky v balení po pěti 
kusech dostupné jako prvek příslušenství.

594 96 60-01 

2. PET FILTR
Omyvatelný PET filtr dodávaný s každým novým 
strojem. Náhradní PET filtry jsou dostupné jako 
prvky příslušenství.

594 96 59-01 

3. SADA PRO ÚKLID AUTOMOBILŮ S KARTÁČI
Souprava tři přídavných prvků pro univerzální 
použití: kruhový kartáč, kartáč na prach a 
pryžová hubice.

594 96 61-01 

4. VYMĚNITELNÁ PODLAHOVÁ HUBICE
Praktická podlahová hubice je díky svému duálnímu 
režimu perfektní pro vysávání podlah a koberců.

594 96 62-01 

5.  UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE PRO 
MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

Náhrada za standardní hubice 300 mm (je 
součástí dodávky modelů WDC 325L a WDC 220).

594 96 66-01 

6. ADAPTÉR NA HUBICE
Adaptér je určen pro připojení k elektrickému 
nářadí nebo jiných hubic (pro jinou pracovní 
polohu). Stačí vyjmout ze sací hadice rukojeť a 
připojit adaptér. Adaptér je součástí modelu WDC 
325L. Upozorňujeme, že funkce zapnutí /vypnutí 
není dostupná u modelu WDC 220.

595 01 42-01 

7. NEREZOVÁ TELESKOPICKÁ TRUBKA
Nerezová teleskopická trubka pro zvýšení 
odolnosti a flexibility při práci v náročnějších 
podmínkách.

594 96 71-01 
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Kultivátory Husqvarna jsou konstruovány tak, aby obstály v drsných podmínkách a zvládly 
intenzivní provoz po mnoho let. Díky komfortnímu systému rukojetí a dobře seskupeným 
ovladačům se s nimi snadno pracuje a systém otáčení hrotů proti směru hodinových 
ručiček snadno a účinně rozrývá půdu.

OBJEVTE 
NEPOZNANÉ. 
HNED
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SPOLEHLIVÝ VÝKON
Silné motory zajišťují spolehlivý výkon a nízké emise  
při zatížení. 

SNADNÁ ÚDRŽBA
Odolná a odnímatelná skříň převodovky s maznicí znamená 
spolehlivou provozní dobu po mnoho let a také snadnou 
údržbu.

POHODLNÁ PRÁCE
Ergonomicky tvarovaná řídítka s měkkým povrchem a snadno 
dostupné ovladače zajišťují pohodlnou práci.

HLUBOKÉ ORÁNÍ NEBO PŘÍPRAVA POVRCHU
Závitové hroty se otáčejí proti směru hodinových ručiček a 
hladce rozrývají půdu dokonce v náročných podmínkách. Díky 
tomuto řešení mohou kultivátory orat do těžké půdy a také 
provádět přípravu povrchu na setbu.

KONSTRUOVÁNY PRO VYSOKOU ODOLNOST
Všechny součásti našich kultivátorů jsou nejvyšší kvality  
a byly pečlivě testovány na optimální odolnost.

VELKÁ VŠESTRANNOST
Široká nabídka příslušenství znamená, že většinu našich 
kultivátorů lze použít pro mnoho různých prací.

CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME
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KULTIVÁTORY SE ZADNÍMI HROTY ODOLNÉ 
KULTIVÁTORY S PŮSOBIVOU KAPACITOU
Pro větší a otevřenější plochy zajistí kultivátor se zadními hroty 
výkon k účinnému rozrývání udusané hlíny. Díky jejich ergono-
mickému provedení je manipulace pohodlná. Vyrovnávací 
 závaží zvyšuje váhu na kolech a zlepšuje rovnováhu pro zajiš-
tění bezpečného a spolehlivého provozu. Pracovní šířka od 
43 do 53 cm a pracovní hloubka od 15 do 18 cm.

Jeden stupeň pro jízdu dopředu a jeden pro 
jízdu dozadu, pro snadný chod

Ergonomicky tvarovaná řídítka s pohodlným jemným 
úchopem a snadno přístupnými ovládacími prvky

Větší plochy

Komfortní obsluha

Delší pracovní dny

SVŮJ KULTIVÁTOR MŮŽETE VYUŽÍT JEŠTĚ LÉPE
Všestrannost našich kultivátorů zajišťuje  široká nabídka příslušenství. Možnosti jsou téměř 
neomezené. Odmechovač, nástroj k odplevelení, zarovnávač okrajů trávníků a provzdušňovač 
vám společně s kultivátorem pomohou připravit půdu rychle a s minimální námahou.

ODMECHOVAČ 
Odstraňte mech naším odmechovačem dodáva-
ným jako příslušenství a získejte krásný trávník. 
Vhodný pro kultivátor T300RH.

T300RH, 967 99 16-15 

ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU
Použijte svůj kultivátor k zastřižení okrajů 
trávníku zarovnávačem okrajů dodávaným jako 
příslušenství. Rychlejší vytvoření zřetelných 
okrajů s menší námahou. Vhodný pro kultivátor 
T300RH.

967 99 16-30 

PROVZDUŠŇOVAČ / PROŘEZÁVAČ
Vytvoří otvory v trávníku tak, aby tam mohl 
proniknout vzduch a hnojivo

Nedodává se.  

ODSTRAŇOVAČ PLEVELE
Tímto speciálním nástrojem můžete ze svých 
záhonů účinně odstranit plevel.

967 99 16-02 

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

Vyrovnávací  
závaží

Protiběžné hroty
Poháněná kola se vzorkem  

tvaru V pro optimální stabilitu

KULTIVÁTORY S PŘEDNÍMI HROTY  
SNADNO OVLADATELNÉ KULTIVÁTORY
Vhodné pro přípravu půdy na menších plochách a zahradách, 
nebo na zahradách s úzkými rohy. Kultivátor s předními hroty 
dobře zvládá svou práci pro všestranné úkony na zahradě.  
S pomocí příslušenství můžete také hrabat, zarovnávat okraje, 
rozrývat, drážkovat a kypřit. Pracovní šířka od 24 do 90 cm  
a pracovní hloubka od 15 do 30 cm.

Sklopná a plně  
nastavitelná řídítka

Kryt pro ochranu rostlin

Sklápěcí  
přepravní kolo

Tvarované hroty zajišťují  
hladký chod v náročných podmínkách

Sekvenční 3stupňová 
převodovka

Menší plochy

Velká všestrannost

Snadné použití
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1 2 3

4 5

KULTIVÁTORY

1. PLUH KE SKLÍZENÍ BRAMBOR
Příslušenství, které umožňuje rychle a bez 
námahy sklízet brambory nebo hlíznaté rostliny.

TF 324 / 334 / 434 / 434P, 579 48 71-01 
Nedodává se. 

2. PŮDNÍ PLUH S KOVOVÝMI KOLY
Příslušenství, které pomáhá bramborám růst  
a chrání je před plevelem a denním světlem. 
Vhodný pro kultivátory TF 536, TF 434, TF 334, 
TF 324 a TF 224.

966 54 52-01 

3. PLUH S PRYŽOVÝMI KOLY
Kompletní sada pluhu a kol, která vám umožní 
obrátit půdu a vytvořit řádky při současném 
zasypání plevele. Vhodný pro kultivátory TF 536,

Nedodává se. 

4. PRYŽOVÁ KOLA
Pomocí sady kol lze upravit kultivátor a použít  
ho jako dvoukolový traktor.

TF 434 / TF 334, 579 48 72-01 
Nedodává se. 

5. SNĚHOVÁ RADLICE
Široká, masivní sněhová radlice na uklízení dvorků, 
příjezdových cest a jiných ploch. Vhodná pro 
kultivátory TF 434P a TF 434.

581 82 99-01 
Nedodává se.

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Všestranný kultivátor pro práci na domácích zahrádkách. Díky své nízké 
hmotnosti se snadno ovládá a přepravuje. Robustní šneková převodovka.

Honda OHV GX25, šneková /ruční převodovka, pracovní šířka 24 cm,  
pracovní hloubka ≈ 15 cm.

967 33 01-01  

HUSQVARNA TF 325 
Spolehlivý kultivátor se všemi důležitými funkcemi. Výkonný motor a 
zpátečka pro usnadnění práce. Ochranný kryt proti poškození porostu  
a nastavitelná řídící rukojeť.

Briggs & Stratton CR750, řetězová /ruční převodovka, pracovní šířka  
60 cm, pracovní hloubka ≈ 30 cm.

967 10 10-01  

HUSQVARNA S 500 PRO
Husqvarna S 500 PRO je robustní odmechovač zkonstruovaný pro obtížné 
podmínky. Volně se otáčející cepové nože, společně s výkonným motorem, 
který se snadno startuje, efektivně odstraňuje travní plsť a mech z trávníku. 
Kompaktní design a skládací rukojeť umožňuje snadné skladování a pře-
pravu. Výrobek je vhodný pro samosprávu měst nebo obcí, pro podnikatele 
a půjčovny v oblasti péče o trávník.

Briggs & Stratton 950 Series, pracovní šířka 50 cm. 65 kg.

967 63 73-01

HUSQVARNA TR 430 DUAL
Pro vlastníky nemovitostí a pozemků. Hroty s obousměrným otáčením jsou 
vhodné jak pro kypření půdy do hloubky, tak pro přípravu povrchu.

Kohler Courage, řetězová /manuální převodovka, pracovní šířka 43 cm, 
pracovní hloubka ≈ 16,5 cm.

960 91 00-34

POUŽITÍ V NÁROČNÝCH 
PODMÍNKÁCH
Určeny pro použití v náročných 
podmínkách s udusanou půdou  
a hustým trávníkem. Díky 
poháněným kolům a protiběžně 
se otáčejícím nožům zorají tyto 
stroje půdu velmi efektivně.

MENŠÍ ZAHRADNICKÉ 
PRÁCE
Vhodné pro menší práce venku, 
jako jsou přípravy zahradních  
a květinových záhonů. Pohon 
směrem dopředu pomocí hrotů. 
Tyto modely se perfektně hodí  
do užších míst na zahradě  
a lze je vybavit příslušenstvím  
pro různé práce na zahradě.
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Bez ohledu na to, jak velký potřebujete výkon, je k dispozici vysoce kvalitní sněhová fréza 
Husqvarna, která svou práci zvládne. V naší nové sestavě, která se skládá z řady 100, 200 
a 300 naleznete výkon, který potřebujete. Řada 100 využívá jednostupňový systém, který 
umí odklidit nepříliš velké množství čerstvě napadaného sněhu, zatímco řada 200 využívá 
dvoustupňový systém, který umí odházet dokonce hluboký a těžký sníh.

SNĚHOVÉ FRÉZY

VYSOKÝ VÝKON 
PŘI NÍZKÝCH 
TEPLOTÁCH
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VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOST
Pohodlný posilovač řízení se spouštěčem vám umožňuje sa-
mostatně ovládat každé kolo / každý pás s otočením až o 180º.

VÝKON VŽDY A VŠUDE
Hydrostatická převodovka – nastavitelný pohon vpřed/vzad s 
ovládáním pákou na uživatelském panelu zlepšuje ovladatelnost 
a poskytuje tak optimální výkon při měnících se podmínkách.

DELŠÍ PRACOVNÍ DNY
Jasně svítící LED světlomety umožňují odklízení sněhu také 
brzy ráno a pozdě večer.

VELKÁ VŠESTRANNOST
Máme k dispozici sněhové frézy pro různé aplikace. Stroje  
s jednostupňovým systémem se skvěle hodí například na 
chodníky, zatímco stroje s dvoustupňovým systémem vám 
účinně pomohou odklidit sníh z větších ploch.

CO ZÍSKÁTE. A JAK 
TOHO DOSÁHNEME
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DVOUSTUPŇOVÝ SYSTÉM ÚČINNÉ 
ODKLÍZENÍ S PRVOTŘÍDNÍM VÝSLEDKEM
Dvoufázový systém umožňuje účinné odklízení velkého 
množství sněhu. Sníh se do stroje hrne šnekem a poté 
se odstředivým ventilátorem tryskou vyhodí ven. Jde  
o nejlepší řešení pro větší plochy a veřejné pozemky.

JEDNOSTUPŇOVÝ SYSTÉM KOMPAKTNÍ 
PROVEDENÍ A SNADNÉ POUŽITÍ
Listy šneku s vícevrstvým vyztužením odklízejí sníh 
velmi účinně s přímým kontaktem se zemí. Vynikající 
řešení pro příjezdové cesty do garáže, vjezdy na 
zahradu a cesty.

LED světlomety

Elektrický startér

Sklápěcí řídítka 
s rychlým uvolněním

Dvě LED kontrolky

Dálkový otáčeč trysky

Snadno přístupná 
palivová nádrž

Pryžový šnek a škrabací lišta jsou 
navrženy pro optimální a šetrný úklid 
zpevněných ploch

Nastavitelný deflektor

Posilovač řízení

Elektrický startér – jednoduše 
zapojte stroj do zásuvky a stisknutím 
tlačítka prostě nastartujte motor

Vyhřívané rukojeti

Pákou ovládaný deflektor

Větší plochy

Komfortní obsluha

Delší pracovní dny

Malé, úzké plochy

Snadná obsluha

Delší pracovní dny 

SNĚHOVÉ FRÉZY

NAVRŽENO PRO MAXIMÁLNÍ  
POHODLÍ A POUŽITELNOST
Rukojeti a ovládací prvky navržené pro maximální pohodlí a použitelnost 
jsou zárukou bezproblémového a účinného odklízení sněhu. 

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

Rukojeť ve tvaru D

Výkonný řemenový systém

Tuhá podpěra šneku

Rukojeť s nastavením výšky
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POSILOVAČ ŘÍZENÍ  
PRO POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ
S posilovačem řízení můžete snadno ovládat i větší sněhové frézy. Práce  
je účinnější, zábavnější a méně namáhavá. Jestliže vaše příjezdová cesta 
nebo chodník vyžaduje časté otáčení, měli byste rozhodně zvážit pořízení 
sněhové frézy s posilovačem řízení. Posilovač řízení je standardním prvkem 
výbavy sněhových fréz Husqvarna od modelu ST 227P.

CHODNÍKY
Sněhové frézy ST 100-series jsou 
určeny pro vlastníky nemovitostí, 
kteří vyžadují kompaktní, snadno 
ovladatelnou a účinnou sněhovou 
frézu k odklízení čerstvě napada-
ného sněhu z příjezdových cest 
ke garáži a z úzkých chodníků.

PŘÍJEZDOVÁ CESTA
Sněhové frézy ST 200-series jsou 
určeny vlastníkům nemovitostí, 
kteří vyžadují velkou kapacitu 
výhozu s dvoustupňovým systé-
mem při odklízení sněhu jakého-
koliv typu z velkých příjezdových 
cest ke garáži a z chodníků.

HUSQVARNA ST 230P
Ideální pro vlastníky nemovitostí k odklízení sněhu všech typů z velkých 
příjezdových cest a chodníků. Posilovač řízení a velké pneumatiky pro 
snadné ovládání.

Motor Husqvarna, převodovka s třecím diskem, pracovní šířka 76 cm, 
posilovač řízení.

961 91 00-90  

HUSQVARNA ST 227P
Ideální pro vlastníky nemovitostí k odklízení sněhu všech typů z velkých 
příjezdových cest a chodníků. Posilovač řízení a velké pneumatiky pro 
snadné ovládání.

Motor Husqvarna, převodovka s třecím diskem, pracovní šířka 68 cm, 
posilovač řízení.

961 91 00-88  

HUSQVARNA ST 131
Kompaktní sněhová fréza ST 131 se snadným startováním, šetrná k povrchu, 
vhodná k příležitostnému odklízení čerstvé sněhové pokrývky o velikosti 5  
až 20 cm z příjezdových cest a chodníků. 

Motor Husqvarna, šnekový pohon, pracovní šířka 53 cm.

961 81 00-13  

HUSQVARNA ST 224
Tato sněhová fréza s menší pracovní šířkou je ideální pro vlastníky 
nemovitostí k odklízení sněhu všech typů z velkých příjezdových cest  
a chodníků. 

Motor Husqvarna, převodovka s třecím diskem, pracovní šířka 61 cm.

961 91 00-87  
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MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST  
A POHODLÍ PŘI VAŠÍ PRÁCI

VÍCEVRSTVÁ OCHRANA
Naše oblečení je zhotoveno z méně vrstev, díky 
čemuž je lehčí, ale přesto vám poskytuje účinnou 
ochranu. Materiál a vrstvená konstrukce sestává  
z dlouhých vláken, které zablokují řetěz.

TESTOVANÁ BEZPEČNOST
Veškeré ochranné oblečení musí být označeno 
značkou CE. Značka EuroTest označuje, že jsou 
tyto oděvy podrobovány kontrole akreditovaným 
institutem. 

TECHNICAL EXTREME
POUŽITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

TECHNICAL
CELODENNÍ POUŽITÍ
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Správné ochranné prostředky musí odolat náročným podmínkám a musí poskytovat 
požadovanou ochranu. Proto používáme pouze vysoce kvalitní materiály. U každé 
práce jsou jiné požadavky. Naše nabídka ochranného oblečení bere v úvahu každý  
typ práce. Rozsáhlá řada bezpečnostních oděvů, nabízející nejnovější inovace  
v provedení a materiálech, vám v podstatě poskytne takovou úroveň ochrany  
a pohodlí, jakou ke své práci potřebujete.

Vyznačené oblasti ukazují části oděvu s protipořezovou ochranou.

OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ
MODEL A MODEL C

Vpředu Vzadu Vpředu Vzadu

JEDNOTLIVÉ ÚROVNĚ OCHRANY
Odstupňované štítky na všech ochranných prostředcích 
označují třídu ochrany. Odstupňování záleží na tom, při 
jaké rychlosti jsou schopné zastavit řetěz: Class 0 (16 m/s), 
Class 1 (20 m/s), Class 2 (24 m/s) a Class 3 (28 m/s). 
Testováno a schváleno v souladu s Evropskými (CE)  
a mezinárodními (ISO) standardy. 

FUNCTIONAL
KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

CLASSIC
PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ
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ŠPIČKOVÁ ŘADA PROFESIONÁLNÍCH 
OCHRANNÝCH ODĚVŮ
Řada Husqvarna Technical Extreme sestává z pracovního oblečení a vybavení určeného pro 
špičkové profesionální použití. Poskytuje pohodlí při práci, prodyšnost a špičkovou ochranu  
v extrémních podmínkách. Zesílení materiálu v kritických částech, ventilační zipy a zesílené 
nohavice v oblasti kolen zajišťují vysokou odolnost a pohodlí při dlouhých pracovních dnech.

TECHNICAL EXTREME POUŽITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
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TECHNOLOGIE TECH-KNEE 
MIMOŘÁDNÁ OCHRANA A POHYBLIVOST
PŘIDANÉ VRSTVY PRO LEPŠÍ OCHRANU Technologie Tech-Knee je záru-
kou vynikající protipořezové ochrany díky dodatečným vrstvám. To zásadně 
zvyšuje bezpečnost obzvláště v momentech, kdy látka přiléhá ke koleni. 

SNADNÁ OHEBNOST Celá kolenní část kalhot, včetně té ochranné, byla tva-
rována a uzpůsobena tak, aby co nejlépe seděla ve všech pracovních pozicích. 

VODĚODOLNÉ Kolenní část kalhot má nepromokavou výstelku a vrchní  
vrstvu z nepropustného materiálu. Vlhkost a mastnota tak zůstanou venku 
a neproniknou do protipořezové vrstvy. Můžete pracovat pohodlně v mokrých 
podmínkách, kdykoli.

DOKONALÁ VENTILACE
Otvory v zádové části, zipy podpaží a na zadní 
straně nohavic zajišťují vynikající ventilaci.

PERFEKTNĚ SEDÍ
Oblečení disponuje nastavitelnými páskami 
v oblasti zápěstí, pasu a kotníků u kalhot 
i u bundy, což vám umožní nastavit oblečení 
pro pohodlné nošení.

KAPSA PRO MOBILNÍ TELEFON
Náprsní kapsa je navržena tak, že váš mobilní 
telefon bude stále na místě a po ruce za všech 
okolností.

UPEVNĚNÍ KALHOT
Připevněte háček na vnitřní straně manžety ke 
svým tkaničkám. Kalhoty jsou tak pevně zajištěny.

ŠLE
Oblečení je vybaveno odnímatelnými šlemi, takže 
kalhoty nebudou padat a jejich nošení bude ještě 
pohodlnější.

SNADNO PŘÍSTUPNÉ KAPSY
Bunda má dvě kapsy vpředu na hrudi, jednu na 
rukávu a jednu kapsu vyhrazenou pro lékárničku. 
Kalhoty mají dvě kapsy vpředu, dvě kapsy vzadu, 
kapsu na nohavici a kapsu na metr s uzavíráním 
na zip.

BUNDA, TECHNICAL EXTREME
Bunda moderního designu obstojí při dlouhých 
pracovních směnách v náročných podmínkách. 
Pružný lehký materiál pro maximální pohodlí  
a ergonomii. Ventilační zipy pod rukávy zajišťují 
pohodlí při dlouhých pracovních dnech. Reflexní 
tkanina, vysoká viditelnost.

582 33 10-xx, velikost S–XXL

582 34 07-xx, dámské velikosti XS–M 

OCHRANNÉ KALHOTY 
TECHNICAL EXTREME
Navrženy pro profesionální použití v nejnároč-
nějších podmínkách. Využití reflexních mate-
riálů. Pevný lehký a pružný materiál a zesílení 
Cordura® zajišťují ochranu, odolnost a celo-
denní produktivitu. Moderní design s úzkým 
střihem pro maximální pohodlí a ergonomii. 
Odnímatelné kšandy a stahovací pas. Techno-
logie Husqvarna Tech-knee, ohebné v oblasti 
kolen a ventilační otvory. Splňuje EN 381 Class 
1 (20 m/s).

582 34 08-xx 

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
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OCHRANNÉ OBLEČENÍ  
PRO PROFESIONÁLNÍ NASAZENÍ
Řada Technical nabízí oblečení, které poskytuje kvalitní ochranu proti proříznutí řetězovou pilou a 
přitom umožňuje pohodlně pracovat každý den. Funkční design, moderní střih, pevný, lehký a pružný 
materiál. Odolnost, trvanlivost a pohodlí pro váš každodenní výkon.

TECHNICAL CELODENNÍ POUŽITÍ
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DOKONALÁ VENTILACE
Otvory v zádové části, zipy podpaží a na zadní 
straně nohavic zajišťují vynikající ventilaci.

SNADNÁ OHEBNOST
Kolenní část kalhot byla tvarována a uzpůsobena 
pro pohodlnou práci a bezpečnost.

VYZTUŽENÍ, KDE JE TŘEBA
Materiál v exponovaných částech jako kolena, 
lokty, kotníky a zápěstí byl vyztužen, aby odolal 
dennímu používání. 

SNADNO DOSTUPNÉ KAPSY
Bunda disponuje dvěma kapsami na hrudi, jednou 
na rukávu vyhrazenou pro lékárničku. Kalhoty 
jsou vybaveny dvěma předními a dvěma zadními 
kapsami.

PERFEKTNĚ SEDÍ
Šňůrka pro nastavení pasu a horní části bundy, 
oblečení tak dokonale sedí. 

STREČOVÝ MATERIÁL
V částech oblečení, kde je to potřeba, je použit 
strečový materiál tak, aby vás oděv nijak neo-
mezoval v pohybu.

OCHRANNÉ KALHOTY, TECHNICAL
Navrženo pro každodenní celodenní práci  
v lese. Pevný střih, vyztužení z materiálu Aramid 
Cordura® na exponovaných místech. Prodyšný 
a pružný materiál pro pohodlné nošení. 
Tvarované nohavice v oblasti kolen pro větší 
pohodlí. Ventilační zipy vzadu na nohavicích. 
Postranní kapsy. V souladu se směrnicí EN 381, 
Class 1 (20 m/s). Velikost S–XXL 

Do pasu, 582 33 35-xx.

Též k dispozici s prodlouženou nohavicí +7 cm 
(S–XL)

BUNDA PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL
Vyrobena z prodyšného materiálu, který pruží do 
4 stran pro vyšší životnost a volnost při pohybu. 
Ideální pro každodenní práci. Ventilační zipy 
v zadové části pro větší pohodlí. Velikost S–XXL.

582 33 21-xx 

FBUNDA PRO PRÁCI V LESE,  
TECHNICAL ARBOR
Bunda moderního střihu, funkčního designu  
pro každodenní pracovní úkoly. Ochrana proti 
pro říznutí. Pružný strečový materiál, posílené 
exponované části od lokte po zápěstí. 
Umožňuje pohodlný pohyb. Vysoká odolnost 
pro každodenní nasazení. V souladu s normou 
EN381, Class 1. Velikost S–XL.
582 33 22-xx 

PRACOVNÍ TRIČKO S REFLEXNÍMI PRVKY, 
TECHNICAL / PRACOVNÍ TRIČKO, TECHNICAL
Lehká a chladivá trička s uzavíráním na  
zip vpředu, prodlouženými zády a snadno 
přístupnými kapsami vpředu s uzavíráním na  
zip. Odvádění vlhkosti od těla a rychleschnoucí 
materiál pro chladivý pocit a sucho. Tričko s 
reflexními prvky bylo testováno a schváleno podle 
normy EN ISO20471 Class 2. Velikost S–XXXL.

Tričko s krátkým rukávem, 501 71 59-xx  

Tričko s dlouhým rukávem, 501 72 03-xx 

Tričko s krátkým rukávem,  
reflexní prvky, 501 72 05-xx

OCHRANNÉ KALHOTY, TECHNICAL ROBUST
Vytvořeny pro dlouhé a náročné pracovní dny v lese. 
Čistý design pro maximální odolnost s robustní 
tkaninou Dyneema® vpředu a výztuhami z pružného 
aramidu v rozkroku a z tkaniny Cordura® kolem 
kotníků. Silná ochrana kolem kotníků a pružná tkanina 
v zadní části kalhot pro komfortní a produktivní práci – 
více práce za směnu. Splňuje požadavky EN 381, třída 
1 (20 m/s). Velikost S–XXL.

582 33 44-xx 

TECHNICAL ROBUST

ZESÍLENÍ
Zesílení robustní tkaninou 
Dyneema® na přední straně  
a zesílení v rozkroku pružnou 
tkaninou Aramid a tkaninou 
Cordura® v oblasti kolen.
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FUNKČNÍ OCHRANNÉ OBLEČENÍ 
PRO VYSOKÝ VÝKON
Funkční ochranné oblečení se schválenou ochranou proti proříznutí řetězovou pilou k celoročnímu 
užití. Vyrobeno z odolných materiálů, které splňují požadavky na práci v těžkých podmínkách, kde je 
bezpečnost zásadní. Oblečení má zároveň pohodlný střih pro zpříjemnění dlouhých pracovních dnů.

FUNCTIONAL KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
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VENTILACE
Ventilační otvory v zadní části zad, zipy v zadní 
části nohavic a rukávech pro skvělou prodyšnost  
a pohodlnou práci.

ZESÍLENO PRO VAŠI BEZPEČNOST
Spodní část ochranné vložky uvnitř kalhot má 
zesílenou ochranu proti proříznutí řetězovou 
pilou. Zajišťuje též větší odolnost.

ZESÍLENO PRO PLNÉ NASAZENÍ
Materiál v exponovaných částech oblečení jako 
jsou lokty, zápěstí, přední část kalhot jsou 
zesíleny materiálem Cordura® pro větší odolnost.

PERFEKTNĚ SEDÍ
Šňůrka pro nastavení pasu a horní části bundy, 
Oblečení tak dokonale sedí.

BUNDA PRO PRÁCI V LESE, FUNCTIONAL
Ochranná bunda vyrobená z odolného 
materiálu, který dobře sedí. 100 % micro 
polyester, zesílení Cordura® v oblasti nad 
zápěstím. Nastavitelné části bundy tak,  
aby skvěle seděla. Ventilační zipy a reflexní 
pruhy pro pohodlné a bezpečné nošení. 
Velikost S–XXL.

582 33 14-xx  

OCHRANNÉ KALHOTY, FUNCTIONAL
Vyrobeno z vysoce kvalitního, odolného 
materiálu. Zesílení Cordura® v exponovaných 
částech. Navrženo pro pohodlné každodenní 
nošení při práci v lese. Vyztužení v oblasti 
kolen, spodní části nohavic, velké reflexní logo, 
reflexní páska a odvětrávací zipy. Možnost 
přizpůsobení tak, aby kalhoty skvěle seděly.  
V souladu s normou EN 381, Class 1 (20 m/s). 
Velikost 46-62.

582 33 17-xx

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING  
– ČISTÍCÍ A PRACÍ PROSTŘEDEK
Ochranné oděvy se musí pravidelně prát ve 
speciálním pracím prostředku, díky kterému  
si zachovávají své ochranné vlastnosti. Tento 
bezfosfátový prací prostředek je zároveň 
 biologicky odbouratelný a je klasifikován jako 
šetrný k životnímu prostředí. Lze jej použít i  
pro čištění řetězových pil, zahradních strojů, 
vzduchových filtrů, apod.

583 87 69-01  

ŠLE HUSQVARNA
Mimořádně široké šle s nastavitelnou délkou. 

Kožená poutka, 505 61 85-10

Pevné kovové přezky, 505 61 85-00  

PRACOVNÍ KOŠILE
Měkká a pohodlná košile pro volný pohyb  
v barvách Husqvarna, která je vhodná jak  
pro práci, tak volnočasové aktivity. 100 % 
předsrážená bavlna. Velikosti S – XXL.

578 78 57-xx  

PEČUJTE O  
SVÉ OBLEČENÍ 
Pravidelně kontrolujte své 
ochranné oblečení a vybavení, 
zda-li není někde poškozené. 
Oblečení či vybavení se závadou 
okamžitě nahraďte. Vždy čtěte 
pravidla používání daného 
produktu.



122 OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

OCHRANNÉ FUNKČNÍ ODĚVY 
HUSQVARNA
Řada oděvů Husqvarna Classic je dokonalá pro příležitostné venkovní pracovní úkoly. Všechny 
oděvy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadované bezpečnostní normy. Vyrobeno z prodyšného 
vysoce kvalitního materiálu. Pohodlně se nosí a pomohou vám dokončit vaši práci. 

CLASSIC PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ
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VENTILACE
Bunda je vybavená ventilačním zipem v zadní 
části. Ventilační zipy též v zadní části nohavic  
pro maximální pohodlí při práci.

BEZPEČNOST NADE VŠE 
Ochrana proti proříznutí je kompletně zakryta, 
tudíž se k ní nedostanou žádné nečistoty, které 
by snížily její funkčnost. 

KAPSY NA ZIP
Snadno dostupné kapsy bundy, dvě v přední 
části a jedna kapsa v hrudní části.

ZESÍLENO PRO VYŠŠÍ ODOLNOST
Spodní část nohavic kalhot s ochranou proti 
proříznutí je zesílena pro větší bezpečnost 
a odolnost. 

JAKÉ OCHRANNÉ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ POTŘEBUJETE  
PŘI PRÁCI S ŘETĚZOVOU PILOU?
Nikdy nepoužívejte pilu bez ochranných kalhot, přilby s ochranou zraku  
a sluchu, ochranných bot a rukavic. S úrovní ochrany jak je uvedeno výše. 
Husqvarna také doporučuje ochrannou lesní bundu s vysokou viditelností. 
Vždy informujte někoho o vašem pracovním místě a době, kdy budete 
končit. Mějte po ruce vždy lékárničku, stejně jako komunikační prostředek, 
píšťalku nebo mobilní telefon, pro případ zavolání pomoci.

BUNDA PRO PRÁCI V LESE, CLASSIC
Hladký a moderní design se zajímavými detaily. 
Pro příležitostné pracovní úkoly jako příprava 
palivového dřeva. Vyrobeno z vysoce kvalitního 
materiálu (polyester/bavlna). Reflexní logo, kapsa 
v přední a vnitřní hrudní části. Pro pohodlnou 
práci a vaši dobrou viditelnost. Velikost S–XXL.

582 33 51-xx 

REFLEXNÍ BUNDA PRO PRÁCI V LESE, CLASSIC
Pohodlný design pro příležitostnou práci v lese 
nebo podél silnic. Vyrobeno z kvalitního materiálu 
(polyester/bavlna). Kapsa v přední části. 
Viditelnost v souladu s normou EN ISO 20471 
Class 3, odpovídá požadavkům na použití v 
oblasti silnic. Velikost S–XXXL.

582 33 70-xx 

OCHRANNÉ KALHOTY, CLASSIC
Spolehlivá ochrana pro příležitostné uživatele 
řetězové pily. Vyrobeno z pevného materiálu 
(polyester/bavlna). Materiál s ochranou proti 
proříznutí je pro vyšší bezpečnost a odolnost 
zesílen v dolní části nohavic. V souladu s normou 
EN 381 Class 1 /20 m/s). Velikost 44–64.

Do pasu, 582 33 58-xx  

S laclem, 582 33 64-xx  

OCHRANNÉ NÁVLEKY, CLASSIC
Ideální pro příležitostné uživatele řetězových pil. 
Návleky jedné velikosti, které lze snadno použít 
přes běžné pracovní kalhoty. Zip po celé délce 
zadní části nohavice a opasek s nastavitelnou 
výškou a šířkou pasu. V souladu s normou EN 381 
Class 1 (20 m/s). Jedna velikost.

582 33 66-01  
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VENTILACE
Ventilační zipy v podpaží pro regulaci 
teploty a pohodlné nošení.

OCHRANNÝ MATERIÁL
Materiál použitý pro přední část nohavic 
je nepromokavý a zesílený pro lepší 
ochranu proti odlétajícím kamínkům  
a nečistotám.

NAVRŽENO SPECIÁLNĚ PRO  
SEKÁNÍ S KŘOVINOŘEZEM A ZAHRADNÍ PRÁCE
Dlouhá práce s křovinořezem či vyžínačem a nošení nosného popruhu kladou na ochranné 
oblečení vysoké nároky. Testována je zejména jeho funkčnost a pohodlnost nošení. Praktické 
detaily na správných místech jako jsou výstelky, kapsy, ventilační zipy a zesílené nohavice, 
které ochrání před odlétající trávou, tak mají pro kvalitně odvedenou práci velký význam.

BUNDA PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM  
A VYŽÍNAČEM, TECHNICAL
Bunda navržená speciálně pro celodenní práci  
s nosným popruhem. Prostor na další vycpávku, 
která uleví ramenům. Kapsy máte s nasazeným 
popruhem vždy v dosahu rukou. Zesílení na 
namáhaných místech pro zvýšení odolnosti 
a životnosti. Odvětrávací zipy pod rukávy a odvět-
rávací sedlo na zádech pro zachování příjemné 
teploty. Ergonomicky tvarované rukávy. Velikosti 
S – XXL.

580 68 82-xx 

KALHOTY PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM  
A VYŽÍNAČEM, TECHNICAL
Kalhoty navržené speciálně pro celodenní práci s křovino-
řezem nebo vyžínačem. Prostor na další vycpávku, která 
uleví kyčlím. Materiál odpuzující vodu vpředu a po stranách 
nohavic s přidanou vycpávkou proti kamínkům. Tkanina se 
speciálním povrchem pro snadné odstranění mokré trávy. 
Zesílení na namáhaných místech pro zvýšení odolnosti a 
životnosti. Odvětrávací zipy na zadní straně nohavic pro 
zachování příjemné teploty. Ergonomicky tvarované  
nohavice v oblasti kolen. Velikosti 46 – 60.

580 68 81-xx 

ZESÍLENÍ V OBLASTI RAMEN
Oblast ramen je dodatečně zesílena 
pro zvýšení odolnosti a vybavena 
vycpávkami pro další úlevu.
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OCHRANA ZAD S RUKÁVY
Bunda do deště ve stylovém provedení vyrobená 
z PU/PVC. Nastavitelné zapínání na přední straně 
a prodloužené rukávy s patentními knoflíky. 
Prodloužená zadní část pro lepší ochranu proti 
dešti. Jedna velikost.

505 63 16-10 

KALHOTOVÉ NÁVLEKY DO DEŠTĚ
Kalhotové návleky do deště, které lze připnout  
na opasek nebo na opasek na nářadí. Pomocí 
knoflíků lze zvolit jednu ze tří délek. Jedna 
velikost.

505 63 26-10 

BUNDA DO DEŠTĚ
Vyrobena z vodotěsného strečového materiálu  
s prošívanými a svařovanými švy. Pod rameny  
je síťovaná podšívka, která zajišťuje dobrou 
ventilaci, a náprsní kapsa se zipem. Bunda má 
límec z manšestru se zapínáním na suchý zip, 
mimořádně dlouhé rukávy a prodlouženou zadní 
část s nepromokavým okrajem. Kapsa na hrudi a 
dlouhá kapsa vpředu jsou dobře chráněny cvočky. 
Velikosti S–XL.

523 07 92-xx 

KALHOTY DO DEŠTĚ
Kalhoty do deště vyrobené z vodotěsného strečo-
vého materiálu s prošívanými a svařovanými švy. 
Zip na konci nohavic usnadňuje nošení kalhot 
přes boty. Síťovina v délce 10 cm okolo pasu  
pro dobrou ventilaci. Elastický pas se stahovací 
šňůrkou pro větší pohodlí. Velikosti S–XL.

523 08 05-xx 

ZŮSTAŇTE V SUCHU I VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ
Náš sortiment vysoce kvalitního oblečení do deště nabízí mnoho druhů oděvů pro různé pracovní situace. 
Voděodolné bundy s dlouhým pasem, které jsou lehké a snadno se nosí, a modely zakrývající boky a stehna 
s dobrou ventilací a praktickým patentním zavíráním.

FUNKČNÍ DESIGN
Oblečení do každého počasí bylo 
navrženo pro maximální flexibilitu. 
Díky prodlouženým zádům bundy 
zůstanete v suchu bez ohledu  
na to, co budete dělat.

ODVOD VLHKOSTI
Softshellové oblečení z pružného 
materiálu garantuje suché a pohodové 
pracovní dny.
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OCHRANNÁ OBUV, FUNCTIONAL 24
Ochranná obuv, v níž budou vaše chodidla každý 
den v suchu, v bezpečí a připravená k práci. 
Obzvláště zesílený svršek, ocelová špička boty a 
zesílené okolí podešve. Tvar podpatku usnadňuje  
obouvání a vyzouvání boty. Bavlněná podšívka. 
Podrážka je přizpůsobená pro hroty. Testováno  
ve spolupráci s profesionály. Splňuje požadavky 
normy EN 17249:2013, třídy 2 (24 m /s). 
Velikosti 37 – 47.

573 95 58-xx 

OCHRANNÁ OBUV, TECHNICAL
Kvalitní voděodolná obuv z kůže / nylonu vyrobená 
pro pracovní dny nebo volnočasové aktivity. 
Membrána Sympatex zajišťuje 100 % voděodol-
nost bot. Na přední části boty se nachází zvláštní 
pryžová ochrana. Nazouvací pásek vzadu a na 
jazyku. Velikosti 36 – 47.

575 35 47-xx 

OCHRANNÁ OBUV, FUNCTIONAL 28
Pohodlné, ručně vyráběné boty s ochranou proti 
proříznutí vyrobené pro dlouhé pracovní dny  
v každém počasí. Mimořádně zpevněná horní 
ocelová špička a zpevnění kolem podrážky při-
pravené pro hřeby. Podpatek usnadňuje nazou-
vání bot a jejich sundávání. Splňuje požadavky 
normy EN 17249:2013, třídy 3 (28 m /s). 
Velikosti 37 – 50.

573 95 59-xx 

KOŽENÉ BOTY S PROTIPOŘEZOVOU  
OCHRANOU, CLASSIC 20
Robustní, avšak lehké a pohodlné boty z kůže, 
vyztužené mikrovláknem, se síťkovou podšívkou 
z polyesteru. Ochrana proti proříznutí 20 m /s. 
Vrstvená ochrana pro delší životnost. Vyztužené 
části podrážky a vyztužená pata s vynikající 
odolností proti opotřebování a oporou pro kotníky 
a patu. Vyjímatelné vložky jsou omyvatelné. 
Splňuje požadavky normy EN 17249:2013,  
třídy 3 (20 m /s). Velikosti 39 – 47.

586 44 71-xx 

KOŽENÉ KOTNÍKOVÉ BOTY S OCHRANOU  
PROTI PROŘÍZNUTÍ, TECHNICAL 24
Vybavené novou konstrukcí paty, stabilnější 
horní částí s měkčí vnitřní částí pro větší pohodlí  
a novou podrážkou pro lepší přilnavost v 
chladných podmínkách. Vyrobeno z materiálu 
Sympatex, což je 100 % voděodolný vysoce 
kvalitní prodyšný materiál. Splňuje požadavky 
normy EN 17249:2013. Velikosti 36 – 48.

578 78 56-xx 

URČENO K PRÁCI
Měkčí pata a vnitřní část pro větší 
pohodlí v dlouhých pracovních dnech.

SPOLEHLIVÁ OPORA
Pevná podrážka s optimální přilnavostí 
brání uklouznutí v těžkém terénu.

TECHNICAL

OCHRANNÁ OBUV PRO MAXIMÁLNÍ 
POHODLÍ A STABILITU
Ke splnění požadavků na různé druhy venkovních prací nabízíme kompletní 
řadu ochranné obuvi z velmi kvalitních materiálů v moderním designu. 
Základem vývoje a výzkumu naší speciálně navržené řady bot jsou zkušenosti 
profesionálů pracujících v lese, v parcích a na zahradách.

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

BALZÁM NA KŮŽI
Zachovává kůži měkkou a pohodlnou na dotek a ošetří povrch 
tak, aby odpuzoval vodu a nečistoty. Obsahuje tuk z ovčí vlny, 
včelí vosk, vazelínu a olej. 200 ml.

590 65 22-01 

FUNCTIONAL CLASSIC
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RUKAVICE, CLASSIC LIGHT 
Štíhlé, dobře padnoucí a pohodlné rukavice  
s dlaňovou částí vyrobenou z kozinky a hřbetní 
částí z materiálu žerzej. Splňuje požadavky normy 
EN. Velikosti 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx 

RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, 
TECHNICAL
Krátké a přilnavé rukavice pro lepší pohyblivost.  
S ochranou proti proříznutí. Mají dlaňovou část  
z kozinky a hřbetní část z materiálů žerzej a 
vrstveného Spandexu, podlepeného pěnovým 
materiálem. Splňuje požadavky normy EN 381-7, 
třídy 1 (20 m /s) a normy EN 388. Velikosti 8, 9, 10.

579 38 10-xx 

RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, 
FUNCTIONAL
Komfortní rukavice s protipořezovou ochranou 
mají zdvojenou dlaňovou část z kozinky, hřbetní 
část z vrstvené textilie Spandex, podlepené 
pěnovým materiálem, a ochranu kloubů z nylo-
nového neoprenu. Splňuje požadavky normy  
EN 381-7, třídy 0 (16 m /s) a normy EN 388. 
Velikosti 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx 

RUKAVICE, FUNCTIONAL
Pohodlné rukavice pro delší použití mají zdvojenou 
dlaňovou část z kozinky, hřbetní část z vrstvené 
textilie Spandex, podlepené pěnovým materiálem, 
a ochranu kloubů z nylonového neoprenu. Splňuje 
požadavky normy EN 388. Velikosti 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx 

ZIMNÍ RUKAVICE, FUNCTIONAL
Teplé, pohodlné, nepromokavé rukavice.  
S mimořádně prodyšnou membránou Hipora a 
izolací Thinsulate s microfleecovou podšívkou. 
Splňuje požadavky normy EN 388. Velikosti 8,  
10, 12.

579 38 03-xx 

RUKAVICE, CLASSIC
Odolné rukavice univerzální velikosti. Dlaň z kozinky 
s tkaninou Spandex na hřbetu. Pogumované 
manžety s bavlněným lemem, aby rukavice dobře 
seděly. Splňuje požadavky normy EN 388. Jedna 
velikost.

579 37 99-10 

RUKAVICE, TECHNICAL TENKÉ
Přiléhavé a pohodlné rukavice z rubové kozinky  
s velmi jemným semišovým povrchem. Hřbet 
rukavic je z vrstveného materiálu Spandex  
s lemováním z reflexního materiálu Splňuje 
požadavky normy EN 388. Velikosti 8, 9, 10.

579 38 06-xx 

RUKAVICE, TECHNICAL
Krátké a přilnavé rukavice pro lepší úchop.  
Mají dlaňovou část z kozinky a hřbetní část  
z materiálů žerzej a vrstveného Spandexu, 
podlepeného pěnovým materiálem. Splňuje 
požadavky normy EN 388. Velikosti 9, 10, 12.

579 38 04-xx 

PONOŽKY HUSQVARNA
Vnitřní ponožky, které absorbují a odvádějí 
vlhkost. Velikosti 37– 46. 

505 61 60-xx 

VYSOUŠEČ BOT / HOLÍNEK
Snadno a rychle vysuší všechny druhy obuvi, 
aniž by docházelo ke ztvrdnutí kůže nebo 
jejímu zkřehnutí. Kabel 1,1 m, 4 + 4 W/ 230 V. 
Schváleno podle CE.

544 96 40-01  

HŘEBY

Hřeby včetně montážního klíče. 50 ks.

587 25 81-01  

TKANIČKY DO BOT
Tkaničky do kožených bot.

579 30 10-01. 

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

RUKAVICE PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ
Nabízíme moderní rukavice, které jsou navrženy speciálně pro každý typ práce. Jste zahradník, 
pracovník v lese nebo arborista? Vy rozhodnete o tom, co potřebujete ke své práci. Rukavice 
naší řady splní každý požadavek.

PRÉMIOVÝ MATERIÁL
Vyčiněná kozinka nabízí kvalitní ochranu 
před vlhkostí, protože obsahují přírodní 
tuk a je tak vhodná pro použití v nároč-
ných podmínkách.

POHODLNÝ STŘIH
Rukavice mají pohodlné zavírání suchým 
zipem, aby spolehlivě a dokonale seděly, 
a jsou sešity pohodlnými švy, které 
kopírují tvar ruky. 

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

PONOŽKY CLIMAYARN
Komfortní ponožky z materiálu Climayarn  
s hřejícím účinkem v chladném počasí  
a eliminací přehřívání v teplém počasí.  
Velikosti 37–48 

589 91 23-xx 
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SNADNÉ NASTAVENÍ
Naše přilba pro práci v lese řady 
Technical je vybavena otočným 
kolečkem pro snadné a rychlé 
nastavení velikosti jednou rukou. 

VĚTRÁNÍ A POHODLÍ
Systém odvětrání na naší přilbě pro 
práci v lese řady Technical zachová 
příjemnou teplotu a pohodlí i v horkých 
dnech a při náročné práci.

VAŠE HLAVA, ZRAK A SLUCH  
SI ZASLOUŽÍ PROFESIONÁLNÍ OCHRANU
Ochrana nejzranitelnějších částí vašeho těla byla předmětem rozsáhlého 
výzkumu a ústředním prvkem technologického vývoje výrobků Husqvarna.  
Na základě naší úzké a dlouhodobé spolupráce s profesionálními uživateli 
nabízíme skvělou kombinaci ergonomického vybavení pro ochranu vaší hlavy, 
zraku a sluchu. A nyní si můžete vylepšit náladu posloucháním hudby využitím 
přilby se zabudovanými sluchátky.

PŘILBA PRO PRÁCI V LESE, FUNCTIONAL
Určeno pro pracovníky v lese, kteří hledají nejlepší spojení bezpečnosti a optimální ergonomie pro 
každodenní práci. Má štít UltraVision s omezením průniku světla pouhých 20 % pro jasnější vidění a 
šestibodový popruh pro komfort a snížení tlaku. Chrániče sluchu s optimální ergonomickou konstrukcí 
pro příjemnější dlouhodobé použití.

Oranžová, 576 41 24-02

Fluorescenční oranžová, 576 41 24-01 

PŘILBA PRO PRÁCI V LESE, CLASSIC
Přilba s kompletní výbavou pro lehčí práci v lese nebo na zahradě. S tradičním šestibodovým umělo-
hmotným popruhem a posuvnou západkou, kterou lze nastavit jednou rukou. Ve třech stupních lze také 
individuálně nastavit hloubku popruhu. Chrániče sluchu se vyvíjejí s důrazem na optimální ergonomii. 
Kovový síťový ochranný štít nabízí kvalitní ochranu a viditelnost.

Oranžová, 580 75 43-01  

TECHNICAL

CLASSICFUNCTIONAL

PŘILBA PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL
Robustní, přitom lehká přilba s důkladně promyšlenou konstrukcí – plná inteligentních řešení pro snížení 
hmotnosti, možnost individuálního nastavení a lepší udržování teploty v dlouhých pracovních dnech. 
Dalšími přednostmi jsou lepší výhled a otvor pro čelovou svítilnu.

Fluorescenční oranžová, 585 05 84-01  

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

SVĚTLO PRO PŘILBU PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL
Kompaktní rozměry a nízká hmotnost bez zásahu do štítu. Optimalizovaný adaptér pro přilbu. Funkce 
dvojitého nabíjení. 230 V a nebo volitelně z USB. Velké tlačítko Zap/Vyp, ideální při práci v rukavicích. 
Lepší viditelnosti při práci a možnost prodloužení pracovního dne v měsících s brzkým stmíváním.

582 60 66-01 
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CHRÁNIČE SLUCHU S OCHRANNÝM ŠTÍTEM Z PLEXISKLA NEBO SÍŤOVINY
Pohodlné chrániče sluchu, jejichž konstrukce umožňuje 20 % nastavení 
přítlaku na hlavu. Ideální při sekání trávy a vyžínání. Opatřené textilním 
krytem mezi ochranným štítem a náhlavním obloukem, který chrání před 
ústřižky trávy a deštěm. Noste vždy v kombinaci s ochrannými brýlemi.  
Na chránič lze také připevnit sluneční kšilt.

S plexisklovým štítem, 505 66 53-48

Se síťovým štítem, 505 66 53-58 

CHRÁNIČE SLUCHU S PLEXISKLOVÝM ŠTÍTEM NEBO BEZ NĚJ, GARDENER
Jednodušší model se zvláště širokým náhlavním obloukem pro bezpečné a 
pohodlné nošení a menší přítlak na hlavu. K dostání také s ochranným štítem.

505 69 90-12 

S plexisklovým štítem, 505 66 53-60  

OCHRANNÁ SÍŤKA, KOVOVÁ
Vhodná pro všechny přilby a chrániče sluchu.

505 66 53-21 

OCHRANNÁ SÍŤKA, NYLONOVÁ
Vhodná pro všechny přilby a chrániče sluchu.

505 66 53-19 

ŠTÍT Z PLEXISKLA
Pro všechny přilby a chrániče sluchu.

505 66 53-43 

OCHRANNÁ SÍŤKA, KOVOVÁ
Světelná redukce činí pouze 20 % v celé 
síťové části. Nižší citlivost na uvíznutí vody  
v síťce. Nižší citlivost na trvalé deformace. 

574 61 35-01 

OCHRANNÉ BRÝLE X
Brýle odolné proti poškrábání s nastavitelnými 
obroučkami a skly, která lze naklonit. Žlutě 
zbarvená skla s možností naklonění zlepšují 
vidění v šeru, šedě zbarvená skla s UV ochranou 
zase zlepšují vidění ve slunečných podmínkách.

Clear X, 544 96 37-01 

Sun X, 544 96 37-03 

Yellow X, 544 96 37-02 

OCHRANNÉ BRÝLE
Brýle odolné proti poškrábání s pevnými obrouč-
kami. K dispozici s čirými skly a šedě zbarvenými 
skly s UV ochranou.

Clear, 544 96 38-01 

Sun, 544 96 38-02 

OCHRANNÉ BRÝLE
Vyvinuty pro osoby, které nosí dioptrické brýle. 
Opatřené skly s ochranou proti zamlžení. Měkká 
vnitřní vrstva pro příjemnější nošení. Jsou odolné 
proti nárazům, prachu a nečistotám šířeným 
vzduchem. 

544 96 39-01 

ŠTÍT S ÚPRAVOU PROTI ZAMLŽENÍ
Průhledný štít z polykarbonátu s úpravou 
proti zamlžení na vnitřní straně. Vnější povrch 
odolný proti poškrábání. Vhodný pro použití 
v kombinaci se všemi ochrannými přilbami 
a chrániči sluchu Husqvarna.

505 66 53-63 

OCHRANNÁ SÍŤKA PRO PŘILBU TECHNICAL
Minimální redukce světla a vylepšený design. 
Plný výhled s ochrannou síťkou v horní poloze. 

586 40 96-01 

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

CHRÁNIČ SLUCHU S PŘIPEVNĚNÍM NA PŘILBU
Optimální ergonomické provedení pro dlouhé 
nošení. S unikátní polyuretanovou vložkou s 
maximálním prostorem pro ucho. Nejlepší volba, 
pokud jde o komfort a individuální preference

H200 a Alveo, 505 66 53-25  

H300, 587 44 24-01  

CHRÁNIČ SLUCHU S NOSNÝM OBLOUKEM
Chránič sluchu, u kterého si můžete nastavit  
tlak na hlavu až o 20 %. S měkkou, vzdušnou 
vycpávkou v nosném oblouku. Chrániče sluchu  
se vyvíjejí s důrazem na optimální ergonomii.

505 66 53-04 

CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM
Nové chrániče sluchu s FM rádiem, lepší kvalitou 
zvuku a nově konstruovaným sluchátkovým 
obloukem, který vyvíjí menší tlak na vaši hlavu  
a uši. Chrániče uší jsou konstruovány tak, aby 
kopírovaly tvar hlavy, takže skvěle sedí. Chrániče 
jsou vybaveny audio vstupem 3,5 mm (AUX) pro 
mp3 nebo vysílačku.

Sluchátkový oblouk, 578 27 49-03

Sluchátkový oblouk do přilby, 578 27 49-04

CHRÁNIČ SLUCHU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH
Husqvarna X-COM R s technologií Bluetooth pro 
volání a přijímání hovorů, připojení k externímu 
komunikačnímu rádiu nebo poslech hudby podle 
vaší volby, přímo ve vašich chráničích sluchu. Velké 
tlačítko pro snadné vyřízení telefonických hovorů  
a interní anténa pro příjem FM rádia. Mikrofon na 
přilbě znázorněný na obrázku se prodává zvlášť 
jako prvek příslušenství.

Sluchátkový oblouk, 595 08 40-01

Sluchátkový oblouk do přilby, 595 08 42-01

HYGIENICKÁ SADA
Kompletní náhradní sada pro jednotky chráničů 
sluchu. Obsahuje absorpční materiál a náušníky 
pro sluchátka.

Pro pasivní chrániče, 505 66 53-26

Pro model s FM rádiem, 578 40 23-01

NOVINKA
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Ukažte se, i když zrovna tvrdě nepracujete. Při navrhování řady 
oblečení Husqvarna Xplorer jsme to měli na paměti. Toto odolné 
oblečení a příslušenství pro volný čas vám pomůže cítit se ve  
svém volném čase pohodlně a sebevědomě.

ZMĚŇTE OBLEČENÍ.  
NE SEBE.
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KVALITNÍ OBLEČENÍ  
PRO PŘÍJEMNÉ CHVÍLE
Zůstaňte v pohodlí i ve svém volném čase – a zároveň připraveni  
na to, co vám tento drahocenný čas může přinést. S kolekcí oblečení  
Husqvarna Xplorer Leisure budete připraveni na opravdové outdoorové 
zážitky bez kompromisů v komfortu, střihu nebo stylu. Oblečení  
a vybavení se vyrábí z vysoce kvalitních materiálů a je přizpůsobeno  
životu ve venkovním prostředí.

TAŠKA NA KOLEČKÁCH, 90 L
Taška na kolečkách s objemem 90 l je ideální pro přepravu všech 
nezbytných věcí. Zavírání na zip ve tvaru U nahoře pro snadné 
balení a uspořádání, lisované boční strany a dno pro stání tašky 
ve vzpřímené poloze bez opory. Pro zvýšení komfortu jsou 
součástí organizéry a ID kapsa pro snadnou identifikaci.

593 25 81-01 

FLEECOVÁ BUNDA
Fleecová bunda je pohodlný kus oblečení pro celoroční použití.  
V chladných dnech na začátku jara a na podzim je to příjemná 
střední vrstva nebo komfortní vnější bunda. Bunda se dodává  
v pánských a dámských velikostech pro optimální střih.

Ženy, ocelová šedá, XS–L, 593 25 22-xx  

Muži, granitová šedá, S-XXL, 593 25 23-xx 

TRIČKO FOREST CAMO
Tričko s krátkými rukávy se dodává v unisex 
velikostech v šedé barvě s potiskem Forest Camo. 
Tričko je ideální jako spodní vrstva pod svetr pro 
zachování teploty anebo jako jediná vrstva v 
teplých dnech. Velikosti XS–XXL.

593 25 24-xx 

KOLEKCE XPLORER LEISURE
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TRIČKO BARK CAMO
Tričko s dlouhým rukávem je tou správnou volbou, když  
se nemůžete spolehnout na počasí a je potřeba vrstvit 
oblečení. Tričko se dodává v unisex velikostech v tmavě 
zelené barvě s logem korunky naší společnosti Husqvarna 
ve vzoru Bark Camo. Vynikající pro každodenní použití. 
Velikosti XS –XXL.

593 25 31-xx 

FLEECOVÁ VESTA
Volný pohyb rukou bez omezení, přitom stále v teple. Fleecová 
vesta je ideální pro mnoho outdoorových aktivit, jako jsou řezání 
dříví na otop nebo práce na zahradě. Tkaný fleecový materiál  
je pohodlný a měkký. Vesta se dodává v pánských i dámských 
velikostech pro optimální střih.

Ženy, ocelová šedá, XS–L, 593 25 43-xx 

Muži, granitová šedá, S–XXL, 593 25 44-xx 

BATOH, 30 L
Pohodlný a kvalitní batoh do každého počasí vyrobený  
z odolné tkaniny TPU/ribstop pro zachování sucha uvnitř 
batohu a jeho snadné čištění. Velké oddíly na různé před-
měty, jako jsou notebook, lahev na vodu nebo termolahev. 
Rolovací těsné uzavírání s možností uzavření ve dvou 
směrech pro zamezení natečení vody.

593 25 82-01 

TAŠKA UNIVERZÁLNÍ, 70 L
Odolná taška o objemu 70 L vyrobená z pevných 
materiálů s chytrými funkcemi pro univerzální použití. 
Vnější materiál – plachtovina – uchová obsah pytle v 
suchu a snadno se čistí. Vnitřní kapsa ze síťoviny pro 
přehlednější uspořádání věcí, pohodlné nosné popruhy 
a dva organizéry.

593 25 83-01 

KŠILTOVKA
Kšiltovka Husqvarna je oblíbená nejen ve slunných dnech.  
V této kolekci jsou dostupné tři verze kšiltovky: oranžová 
kšiltovka s nastavením na suchý zip s potiskem v podobě 
naší první pily, granitová šedá s nastavitelným koženým 
páskem a kšiltovka se vzorem bark camo s originál dřeným 
kšiltem a nastavitelným koženým páskem. U všech kšiltovek 
si můžete nastavit velikost páskou vzadu přesně podle 
svých potřeb. 

První pila, oranžová, 593 25 39-01  

Granitová s koženou nášivkou, granitová šedá,  
593 25 40-01  

Bark camo, lesní zelená, 594 72 97-01 

TEPLÁ ČEPICE S POTISKEM PILY
Čepice se dodává v černé barvě s potiskem naší první 
pily vpředu. Je vyrobena z prodyšného materiálu 
Coolmax.

593 25 37-01 

ŠÁTEK NA KRK
Šátek na krk byl vytvořen pro zachování krku v teple  
a ochranu proti prochladnutí vlivem větru při lehčí 
práci v lese anebo ve větrných a chladných dnech. 
Šátek na krk se dodává v oranžové barvě s potiskem 
Bark Camo a logem společnosti Husqvarna.

593 25 76-01 

SHELLOVÁ BUNDA
Prodyšná a voděodolná shellová bunda s vodním 
sloupcem 10 000 mm, s pružným 4vrstvým strečovým 
materiálem vám poskytne největší možné pohodlí. Se 
švy vyztuženými páskou a chytrými doplňky, jako jsou 
vycpaná kapsa na mobil, skryté odvětrání pod rukávy 
pro nastavení proudu vzduchu  
a zavírání na suchý zip na rukávech.

Ženy, grapová fialová, XS – L, 593 25 04-xx   

Muži, lesní zelená, S –XXL, 593 25 05-xx  

KOLEKCE XPLORER LEISURE
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Váš autorizovaný dealer Husqvarna vám může poradit, jaké stroje a služby se nejlépe hodí pro  
vaše potřeby. Dodají vám také originální náhradní díly Husqvarna, maziva a příslušenství a provedou 
servis a opravy, abyste měli své stroje Husqvarna připraveny k další práci. Naši kvalifikovaní prodejci 
poskytnou vašim strojům profesionální servis, aby vaše stroje pracovaly optimálně a spolehlivě. 
Autorizované dealery výrobků Husqvarna naleznete už na 25 000 místech na celém světě  
– pro výrobky Husqvarna to tedy nebudete mít nikde daleko.  
Podívejte se na náš interaktivní vyhledávač prodejců na stránce www.husqvarna.com

PROFESIONÁLNÍ 
SERVIS PRO  
VAŠE STROJE

SERVIS HUSQVARNA



135SERVIS HUSQVARNA

FINANCOVÁNÍ PODLE VAŠÍ SITUACE
Přejeme si, abyste si mohli vybrat stroje, které splňují vaše konkrétní 
požadavky. Autorizovaný dealer výrobků Husqvarna vás seznámí s 
možnostmi financování při nákupu dalších strojů. Nebo se seznamte  
s našimi službami na stránce husqvarna.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
HUSQVARNA PRO  
ZVÝŠENÍ VÝKONU
Proč používat špatné vybavení?  
S příslušenstvím Husqvarna můžete 
nerušeně pokračovat v práci a dosáhnout skvělých výsledků.  
Vyberte si z naší kompletní a rozsáhlé nabídky výrobků příslušenství a 
maziva Husqvarna a  budete mít jistotu stejně vysoké kvality v průběhu 
celé životnosti výrobku.

POUŽÍVEJTE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY HUSQVARNA – 
ZAJISTÍTE TÍM OPTIMÁLNÍ VÝKONNOST VAŠEHO STROJE
Náš vývoj výrobků začíná vždy u vás, u uživatele – soustředíme se na to, aby byla 
vaše práce méně namáhavá a efektivnější. Proto také každý jednotlivý díl ve stroji 
Husqvarna důkladně testujeme, abychom zajistili, že na sebe všechny díly vzájemně 
optimálně působí. Toto vzájemné působení vytváří spolehlivost a vlastnosti, které právem 
od značky Husqvarna očekáváte, zatímco řádný servis a používání vhodných dílů má 
za následek, že vaše vybavení nakonec funguje bezpečně, spolehlivě a ekonomicky. 
Originální náhradní díly Husqvarna vám umožní získat od vašich strojů Husqvarna 
maximum.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA A OPRAVY  
PRO MINIMALIZACI PROSTOJŮ

Všechny servisní práce provádějí u našich dealerů pouze autorizovaní 
technici. Všichni jsou to specialisté vyškolení pro stroje, které používáte. 
Většina dílen má stanoveny pevné ceny pro všechny formy servisu. Pro 

každý stroj existuje podrobný servisní plán, který je rozdělen do řady 
časových intervalů. Prováděním pravidelné údržby svých strojů a jejich 
servisu v doporučených intervalech zajistíte, že budou stroje pracovat 

optimálním způsobem. Minimalizujete rovněž riziko neočekávaných 
prostojů. A co je stejně důležité, stroje vám vydrží sloužit déle.

TĚŠTE SE Z NAŠÍ  
MIMOSEZÓNNÍ SERVISNÍ NABÍDKY
Je dobré nechat vašeho autorizovaného dealera Husqvarna provést 
servis mimo sezónu, když vaše zahrada odpočívá po období růstu a vy 
můžete své zařízení chvíli postrádat. Věnujte pozornost mimosezónním 
servisním nabídkám a službám umožňujícím vyzvednutí / doručení na 
místě, které váš prodejce Husqvarna nabízí. Nezapomeňte požádat svého 
prodejce, aby zaregistroval váš produkt ve vaší prodejně pro speciální 
nabídky a informace.
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PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Minimální údržba pro maximální výkon
Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový 
provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. 
Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají 
pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých 
výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného 
dealera výrobků Husqvarna.

AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY 535i XP® T535i XP® 330i 120i

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● 

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ●

Občasné použití ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Napětí akumulátoru, V 36 36 36 36

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový) BLDC (bezkomutátorový) BLDC (bezkomutátorový) BLDC (bezkomutátorový)

Rychlost řetězu při max. výkonu, m/s 20 20 15 11,5

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) 93 93 93 88

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) 106 106 106 101

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²* 2,5 / 2,8 2,0 / 2,4 2,2 / 2,4 3,5

Rozteč řetězu, palce 3  / 8 3  / 8 3  / 8 ⁄ 1/4 3  / 8

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 25 –35 /10 –14 25 –35 /10 –14 25 –35 /10 –14 30 /12

Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího ústrojí), kg 2,6 2,4 2,7 2,9

FUNKCE

Závěsné oko pro připevnění na pásek —  • — —

Vyklápěcí uzávěr nádrže  •  •  •  •

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností  •  •  •  •

Intuitivní klávesnice  •  •  • —

Li-ion akumulátor  •  •  •  •

Přídržné matice lišty  •  • — —

savE™  •  •  •  •

Napnutí řetězu bez použití nářadí — —  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s². Deklarovaná data o vibracích 
vycházejí z měření provedeného na stroji, který je vybaven lištou o doporučené délce a doporučeným typem řetězu. Jestliže je stroj vybaven lištou o jiné délce, může se hladina vibrací lišit max. o ±1,5 m/s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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AKUMULÁTOROVÉ VYVĚTVOVACÍ PILY  530iPT5  536LiP4 115iPT4

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● 

Občasné použití ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Napětí akumulátoru, V 36 36 36

Typ motoru
BLDC 
(bezkomutátorový)

BLDC 
(bezkomutátorový)

PMDC (2-brush)

Rychlost řetězu při max. výkonu, m/s 20 20 10

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) 83 88 Není k dispozici

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) 98 98 93

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq)  
přední /zadní rukojeť, m /s²**

1,0 / 1,2 1,0 / 0,9 2,3 /2,2

Rozteč řetězu, palce 3  / 8 ⁄ 1/4 3  / 8 ⁄ 1/4 3  / 8 

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12 25 /10 

Délka, prodloužená, se řeznou částí, cm 400 250 285

Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího ústrojí), kg 5,0 3,4 3,5

FUNKCE

Vyklápěcí uzávěr nádrže  •  • —

Závěsné oko na zavěšení na popruh  •  •  •

Intuitivní klávesnice  •  •  •

Li-ion akumulátor  •  •  •

Zadní ochranný kryt  •  • —

Přídržné matice lišty  •  • —

savE™  •  •  •

Teleskopická tyč  • —  •

POPRUH

Balance Flex™ — — —

Jednoduchý popruh  •  •  •

Popruh pro zádovou baterii — — —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s². Deklarovaná data o vibracích vycházejí z měření provedeného na stroji, který je vybaven lištou o 
doporučené délce a doporučeným typem řetězu. Jestliže je stroj vybaven lištou o jiné délce, může se hladina vibrací lišit max. o ±1,5 m/s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

AKUMULÁTOROVÉ  
ROZBRUŠOVACÍ PILY

K 535i

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití

Příležitostné použití každý den

Občasné použití ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ akumulátoru Li-ion

Napětí akumulátoru, V 36

Typ motoru
BLDC 
(bezkomutátorový)

Kotouč, mm 230

Hloubka řezu, mm 76

Hladina akustického tlaku u ucha  
obsluhy, dB(A) 

98,5

Garantovaná hladina akustického  
výkonu (LWA), dB(A)

109,5

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq)  
přední /zadní rukojeť, m /s²*

2,1 / 2,5

Hmotnost (bez akumulátoru  
a řezacího ústrojí), kg

3,5

FUNKCE

Li-ion akumulátor  •

savE™  •

Elektrický brzdič  •

Bezpečnostní okruh  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné  
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PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE 520iLX 315iC 115iL

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● 

Občasné použití  ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ akumulátoru Li-ion Li-ion Li-ion

Napětí akumulátoru, V 36 36 36

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový) PMDC (čtyřkomutátorový) BLDC (bezkomutátorový)

Průměr nosné trubky, mm 24 24 —

Průměr sečení, cm 40 33 33

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) 76 80 77,7

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) 96 93 91

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť, m /s²* — — —

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²* 1,2 / 0,7 1,9 /1,6 4,2 /1,9

Hmotnost (bez akumulátoru), kg 3,0 2,85 3,4

FUNKCE

Zvýšená řídítka — — —

Intuitivní klávesnice  •  •  •

Li-ion akumulátor  •  •  •

savE™  •  •  •

Vyžínací hlava Tap-n-Go  •  •  •

Obousměrné otáčení  • — —

POPRUH

Balance 35B — — —

VYBAVENÍ PRO SEČENÍ

 • / ( •  ) / —  • / — / —  • / — / —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s². 

Minimální údržba pro maximální výkon
Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový 
provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. 
Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají 
pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých 
výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného 
dealera výrobků Husqvarna.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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AKUMULÁTOROVÉ PLOTOSTŘIHY 520iHE3 520iHD60 115iHD45

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● 

Občasné použití ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ akumulátoru Li-ion Li-Ion Li-ion

Napětí akumulátoru, V 36 36 36

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový) PMDC (čtyřkomutátorový) BLDC (bezkomutátorový)

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) 84 94 90

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²* 3,5 /2,5 1,6 /2,5 1,3 /1,9

Délka střihací lišty, cm 55 60 45

Délka, prodloužená, se stříhací částí, cm 226 117 102

Rozteč nožů (zubů), mm 32 32 25

Rychlost stříhání, střihy/min 4000 4000 3000

Hmotnost (bez akumulátoru), kg 4,15 3,8 3,2

FUNKCE

Nastavitelná zadní rukojeť —  • —

Intuitivní klávesnice  •  •  •

Li-ion akumulátor  •  •  •

savE™  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s². 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE 550iBTX 525iB 320iB Mark II

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● 

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ●

Občasné použití ● ● 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ akumulátoru Li-ion Li-Ion Li-Ion

Napětí akumulátoru, V 36 36 36

Typ motoru BLDC (bezkomutátorový) BLDC (bezkomutátorový) BLDC (bezkomutátorový)

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) 76,6 82 81

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) N /A 98 96

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv,eq), přední/zadní rukojeť, m /s²* N /A 0,5 0,7

Průtok vzduchu, m³/min 15,6 13,3 13

Rychlost vzduchu, m/s 67 56 54

Hmotnost (bez akumulátoru), kg 6,3 2,4 2,4

FUNKCE

Akumulátor nesený na zádech  •  •  •

Opaskový hák —  • ( •  )

Režim zvýšeného výkonu  •  •  •

Regulace otáček motoru  •  •  •

Různé délky trubek ( •  ) ( •  ) ( •  )

Vyžaduje zádový akumulátor/opasek FLEXI pro akumulátor  •  / — — —

Intuitivní klávesnice  •  •  •

Li-ion akumulátor  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s². 

Minimální údržba pro maximální výkon
Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový 
provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. 
Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají 
pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých 
výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného 
dealera výrobků Husqvarna.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



 
141

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY LC 353iVX LC 347iVX LC 141iV LC 141i

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ●

Občasné použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj energie Akumulátor Akumulátor Akumulátor Akumulátor

Typ akumulátoru Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Napětí akumulátoru, V 36 36 36 36

Výkon, W 900 750 (nominal) — —

Pohon S pojezdem, variabilní rychlost S pojezdem, variabilní rychlost S pojezdem, variabilní rychlost Bez pohonu kol

Poháněná kola Zadní Zadní Zadní —

Kola, materiál Umělá hmota Umělá hmota Umělá hmota Umělá hmota

Velikost kol, přední/zadní, mm 190/230 170/210 170 /203 170 /203,2

Rychlost, km/ h 3,0 – 4,5 3,0 – 4,5 3,0 – 4,5 —

Materiál žacího ústrojí Kompozitní Kompozitní Ocel Ocel

Způsob sečení Sběr/BioClip®/Zadní výhoz Sběr/BioClip®/Zadní výhoz Sběr/Zadní výhoz Sběr/Zadní výhoz

Šířka sečení, cm 53 47 41 41

Výška sečení, min – max, mm 20-75 20 -75 25 –75 25 –75

Stupně nastavení výšky sečení 6 6 10 10

Typ sběrného koše Tkaninový s ochranou proti prachu Tkaninový s ochranou proti prachu Pevná horní část s textilním pytlem Pevná horní část s textilním pytlem

Objem sběrného koše, litry 60 55 50 50

Typ rukojeti Ergonomická Ergonomická Ergonomická Ergonomická

Hmotnost, kg 33 26,0 21,5 20,0

FUNKCE

Centrální nastavování výšky sečení  •  •  •  •

Kola s dvojitými kuličkovými ložisky  •  •  •  •

Sklopná rukojeť  •  •  •  •

Nastavení výšky rukojeti  •  •  •  •

Li-ion akumulátor  •  •  •  •

savE™  •  •  •  •

Dvojitý bateriový slot  •  • — —

Husqvarna Connect  •  • — —

BioClip® nářadí jako příslušenství  •  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

Používejte u svých řetězových pil 
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují
bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění
pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní
díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného
dealera výrobků Husqvarna.

572 XP® 572 XP®G 372 XP® 372 XP®G 562 XP® 562 XP®G 560 XP® 560 XP®G

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den

Občasné použití

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 70,6 70,6 70,7 70,7 59,8 59,8 59,8 59,8

Výstupní výkon, kW 4,3 4,3 4,1 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 107 107 110 110 106 106 106 106

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 120 120 109 109 118 118 118 118

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** 5,0 /4,1 5,0 /4,1 5,7/8,0 5,7/8,0 3,2 /5,0 3,2 /5,0 4,4 / 5,3 4,4 / 5,3

Rozteč řetězu, palce 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325 / 3 / 8

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 40 –70 /16 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 60 /13 –24

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 6,6 6,8 6,5 6,8 6,1 6,3 5,9 6,1

FUNKCE

Nastavitelné olejové čerpadlo  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™  •  • — —  •  •  •  •

Kombinovaný ovladač sytič/vypínač  •  • — —  •  •  •  •

Palivové čerpadlo  •  • — —  •  •  •  •

Vyhřívaný karburátor —  • —  • —  • —  •

Vyhřívané rukojeti —  • —  • —  • —  •

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliková skříň z magnézia  •  •  •  •  •  •  •  •

Rychloupínací kryt vzduchového filtru  •  •  •  •  •  •  •  •

Rychloupínací vzduchový filtr  •  •  •  •  •  •  •  •

Přídržné matice lišty  •  • — —  •  •  •  •

Boční napínání řetězu  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •

Samozaskakující kryt válce  •  • — —  •  •  •  •

Napnutí řetězu bez použití nářadí — — — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — — —

Viditelná hladina paliva  •  • — —  •  •  •  •

Motor X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

572 XP® 572 XP®G 372 XP® 372 XP®G 562 XP® 562 XP®G 560 XP® 560 XP®G

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den

Občasné použití

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 70,6 70,6 70,7 70,7 59,8 59,8 59,8 59,8

Výstupní výkon, kW 4,3 4,3 4,1 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 107 107 110 110 106 106 106 106

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 120 120 109 109 118 118 118 118

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** 5,0 /4,1 5,0 /4,1 5,7/8,0 5,7/8,0 3,2 /5,0 3,2 /5,0 4,4 / 5,3 4,4 / 5,3

Rozteč řetězu, palce 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325 / 3 / 8

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 40 –70 /16 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 60 /13 –24

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 6,6 6,8 6,5 6,8 6,1 6,3 5,9 6,1

FUNKCE

Nastavitelné olejové čerpadlo  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™  •  • — —  •  •  •  •

Kombinovaný ovladač sytič/vypínač  •  • — —  •  •  •  •

Palivové čerpadlo  •  • — —  •  •  •  •

Vyhřívaný karburátor —  • —  • —  • —  •

Vyhřívané rukojeti —  • —  • —  • —  •

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliková skříň z magnézia  •  •  •  •  •  •  •  •

Rychloupínací kryt vzduchového filtru  •  •  •  •  •  •  •  •

Rychloupínací vzduchový filtr  •  •  •  •  •  •  •  •

Přídržné matice lišty  •  • — —  •  •  •  •

Boční napínání řetězu  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •

Samozaskakující kryt válce  •  • — —  •  •  •  •

Napnutí řetězu bez použití nářadí — — — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — — —

Viditelná hladina paliva  •  • — —  •  •  •  •

Motor X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

Používejte u svých řetězových pil 
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují
bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění
pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní
díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného
dealera výrobků Husqvarna.

550 XP® Mark II 550 XP®G Mark II 543 XP® 565 365 555 545 Mark II 455 e-series Rancher

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasné použití

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 50,1 50,1 43,1 70,6 70,7 59,8 50,1 55,5

Výstupní výkon, kW 3,0 3,0 2,2 3,7 3,6 3,1 2,7 2,6

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 107 107 101 105 110 106 106 104

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 117 117 113 119 119 118 116 114

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** 4,4 / 4,1 4,4/4,1 4,5 /4,2 5,2/5,3 5,7/8,0 3,2 / 5,0 3,7/3,6 3,8/6,9

Rozteč řetězu, palce .325 .325 .325 3 / 8 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325 3 / 8

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 38-70 /15-28 40 –70 /16 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 38 – 50 /15 –20

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 5,3 5,5 4,5 6,5 6,4 5,9 5,3 6,0

FUNKCE

Nastavitelné olejové čerpadlo  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™  •  • —  • —  •  •  •

Kombinovaný ovladač sytič/vypínač  •  • —  • —  •  •  •

Palivové čerpadlo  •  •  •  • —  •  •  •

Vyhřívaný karburátor —  • — — — — — —

Vyhřívané rukojeti —  • — — — — — —

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliková skříň z magnézia  •  •  •  •  •  •  • —

Rychloupínací kryt vzduchového filtru  •  •  •  •  •  •  •  •

Rychloupínací vzduchový filtr  •  •  •  •  •  •  •  •

Přídržné matice lišty  •  • —  • —  •  • —

Boční napínání řetězu  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start® — —  •  •  •  •  •  •

Samozaskakující kryt válce  •  • —  • —  •  •  •

Napnutí řetězu bez použití nářadí — — — — — — —  •

TrioBrake™ — — — — — — — —

Viditelná hladina paliva  •  • —  • —  •  •  •

Motor X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

550 XP® Mark II 550 XP®G Mark II 543 XP® 565 365 555 545 Mark II 455 e-series Rancher

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasné použití

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 50,1 50,1 43,1 70,6 70,7 59,8 50,1 55,5

Výstupní výkon, kW 3,0 3,0 2,2 3,7 3,6 3,1 2,7 2,6

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 107 107 101 105 110 106 106 104

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 117 117 113 119 119 118 116 114

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** 4,4 / 4,1 4,4/4,1 4,5 /4,2 5,2/5,3 5,7/8,0 3,2 / 5,0 3,7/3,6 3,8/6,9

Rozteč řetězu, palce .325 .325 .325 3 / 8 3 / 8 .325 / 3 / 8 .325 3 / 8

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 38-70 /15-28 40 –70 /16 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 38 – 50 /15 –20

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 5,3 5,5 4,5 6,5 6,4 5,9 5,3 6,0

FUNKCE

Nastavitelné olejové čerpadlo  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™  •  • —  • —  •  •  •

Kombinovaný ovladač sytič/vypínač  •  • —  • —  •  •  •

Palivové čerpadlo  •  •  •  • —  •  •  •

Vyhřívaný karburátor —  • — — — — — —

Vyhřívané rukojeti —  • — — — — — —

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliková skříň z magnézia  •  •  •  •  •  •  • —

Rychloupínací kryt vzduchového filtru  •  •  •  •  •  •  •  •

Rychloupínací vzduchový filtr  •  •  •  •  •  •  •  •

Přídržné matice lišty  •  • —  • —  •  • —

Boční napínání řetězu  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start® — —  •  •  •  •  •  •

Samozaskakující kryt válce  •  • —  • —  •  •  •

Napnutí řetězu bez použití nářadí — — — — — — —  •

TrioBrake™ — — — — — — — —

Viditelná hladina paliva  •  • —  • —  •  •  •

Motor X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

Používejte u svých řetězových pil  
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují 
bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění  
pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní 
díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného 
dealera výrobků Husqvarna.

450 445 e-series 445 440 435 135 Mark II 130 120 Mark II

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●    

Občasné použití ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 50,2 45,7 45,7 40,9 40,9 38,0 38,0 38,2

Výstupní výkon, kW 2,4 2,1 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 104 103 103 102 102 102 102 101

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 115 114 114 114 114 116 116 113

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** 3,1 /4,9 3,1/4,9 1,9/4,9 3,8/4,2 3,8 /4,2 3,7 /5,5 3,7 / 5,5 2,1  /2,7

Rozteč řetězu, palce .325 .325 .325 .325 .325 3  / 8 mini 3  / 8 mini 3  / 8 mini

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 35  – 40 /14 – 16 35 – 40  /14-16 35 – 45  /14 – 18

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 4,9 5,1 4,9 4,4 4,2 4,7 4,7 4,85

FUNKCE

Nastavitelné olejové čerpadlo — — — — — — — —

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — — — — — —

Kombinovaný ovladač sytič/vypínač  •  •  •  •  •  •  •  •

Palivové čerpadlo  •  •  •  •  •  •  •  •

Vyhřívaný karburátor — — — — — — — —

Vyhřívané rukojeti — — — — — — — —

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliková skříň z magnézia — — — — — — — —

Rychloupínací kryt vzduchového filtru  •  •  •  •  • — — —

Rychloupínací vzduchový filtr  •  •  •  •  •  •  • —

Přídržné matice lišty — — — — — — — —

Boční napínání řetězu  •  •  •  •  •  • — —

Smart Start®  •  •  •  • —  • — —

Samozaskakující kryt válce  •  •  •  •  • — — —

Napnutí řetězu bez použití nářadí —  • — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — — —

Viditelná hladina paliva  •  •  •  •  • — — —

Motor X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

450 445 e-series 445 440 435 135 Mark II 130 120 Mark II

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●    

Občasné použití ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 50,2 45,7 45,7 40,9 40,9 38,0 38,0 38,2

Výstupní výkon, kW 2,4 2,1 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 104 103 103 102 102 102 102 101

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 115 114 114 114 114 116 116 113

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** 3,1 /4,9 3,1/4,9 1,9/4,9 3,8/4,2 3,8 /4,2 3,7 /5,5 3,7 / 5,5 2,1  /2,7

Rozteč řetězu, palce .325 .325 .325 .325 .325 3  / 8 mini 3  / 8 mini 3  / 8 mini

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 35  – 40 /14 – 16 35 – 40  /14-16 35 – 45  /14 – 18

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 4,9 5,1 4,9 4,4 4,2 4,7 4,7 4,85

FUNKCE

Nastavitelné olejové čerpadlo — — — — — — — —

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — — — — — —

Kombinovaný ovladač sytič/vypínač  •  •  •  •  •  •  •  •

Palivové čerpadlo  •  •  •  •  •  •  •  •

Vyhřívaný karburátor — — — — — — — —

Vyhřívané rukojeti — — — — — — — —

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •

Kliková skříň z magnézia — — — — — — — —

Rychloupínací kryt vzduchového filtru  •  •  •  •  • — — —

Rychloupínací vzduchový filtr  •  •  •  •  •  •  • —

Přídržné matice lišty — — — — — — — —

Boční napínání řetězu  •  •  •  •  •  • — —

Smart Start®  •  •  •  • —  • — —

Samozaskakující kryt válce  •  •  •  •  • — — —

Napnutí řetězu bez použití nářadí —  • — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — — —

Viditelná hladina paliva  •  •  •  •  • — — —

Motor X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

ARBORISTICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY T540 XP® T435 T525

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● 

Občasné použití

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 37,7 35,2 27,0

Výstupní výkon, kW 1,8 1,5 1,1

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 104 103 98

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 116 114 111

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** 3,5 /4,2 3,6 / 3,9 4,9 / 5,2

Rozteč řetězu, palce 3  / 8 mini 3  / 8 mini 3 / 8 mini / 1/4

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 30 – 40 /12 –16 30 – 35 /12 –14 20-30 /8-12

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 3,9 3,4 2,7

FUNKCE

Nastavitelné olejové čerpadlo  •  •  •

Air Injection™  • —  •

AutoTune™  • — —

Palivové čerpadlo  •  •  •

Oko pro závěs řemenu  • —  •

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností  •  •  •

Low Vib®  •  •  •

Kliková skříň z magnézia  • —  •

Rychloupínací kryt vzduchového filtru  •  •  •

Rychloupínací vzduchový filtr  •  •  •

Přídržné matice lišty  • —  •

Boční napínání řetězu  •  •  •

Smart Start®  •  • —

Viditelná hladina paliva  • — —

Motor X-Torq®  •  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

Používejte u svých řetězových pil  
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují 
bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění  
pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní 
díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného 
dealera výrobků Husqvarna.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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VYVĚTVOVACÍ PILY 525PT5S

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● 

Občasné použití

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 25,4

Výstupní výkon, kW 1,0

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 89

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) 107

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²** 6,3 / 5,3

Rozteč řetězu, palce 1 /4 

Doporučená délka lišty, min – max, cm /palce 25 –30 /10 –12

Délka, prodloužená, s řezným nástrojem, cm 402

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 7,0

FUNKCE

Vratný vypínač  •

Mazání řetězu  •

Napínání řetězu  •

Palivové čerpadlo —

Zadní chránič proti nárazům  •

Samostatný startér —

Teleskopická trubka  •

Stand alone starter  •

Telescopic tube  •

POPRUH

Balance Flex™ ( •  )

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné * Ekvivalentní hladina hluku podle ISO 22868 se počítá jako časově vážená energie na hladiny hluku v různých  
provozních stavech. Typickou odchylkou ekvivalentní hladiny hlukového zatížení je standardní odchylka ve výši 1 dB(A). ** Ekvivalentní hladina vibrací podle ISO 22867  
je spočítána jako vážená časová suma energie hladiny vibrací při různých provozních stavech. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou odchylku (standardní  
odchylka) 1 m/s².

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY 420EL 418EL

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● 

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ●

Občasné použití ● ● ● ● 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napětí, V 230 230

Jmenovitý výkon, W 2000 1800

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s²* 5,2 /3,9 5,2 /3,9

Hmotnost (bez řezné části), kg 4,7 4,7

Rozteč řetězu, palce 3 /8" 3 /8"

Doporučená délka lišty, min–max, cm / palce 35–40 /14–16 35–40 /14–16

FUNKCE

Elektronický SoftStart™  •  •

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností  •  •

Omezovač otáček  •  •

Okénko hladiny oleje  •  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné * Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách.  
Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m /s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

Používejte u svých křovinořezů a vyžínačů  
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují 
bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění 
pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní 
díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného 
dealera výrobků Husqvarna.

555RXT 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RX

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ●

Občasné použití

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4

Výstupní výkon, kW 2,8 2,2 2,1 1,6 1,6 1,0

Palivová nádrž, litry 1,1 1,0 0,9 0,6 0,6 0,51

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 101 102 101 96 95 93

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 121 117 117 113 111 106

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, m /s²*** 1,5 /1,6 3,3 /3,5 3,2 /2,9 2,4 / 3,1 3,4 /4,1 2,1 / 2,3

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** — — — — — —

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 9,2 8,6 8,9 6,7 6,1 4,9

FUNKCE

Vratný vypínač  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ —  • — — — —

Kryt Combi —  •  •  •  •  •

Ergonomická rukojeť  •  •  •  •  •  •

Palivové čerpadlo  •  •  •  •  •  •

Kuželový převod – tráva  •  •  •  •  •  •

Vysoký, odsazený sloupek  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  • —

Průhledná palivová nádrž — — — — — —

Smart Start®  •  •  • — — —

Rukojeti s měkkým povrchem  •  •  •  •  • —

Samostatný startér  •  •  •  •  •  •

Vyžínací hlava Tap-n-Go  •  •  •  •  •  •

Záchytné očko na popruh s nastavením bez nářadí  •  •  •  •  • —

Nastavení řídítek bez nářadí  •  •  •  •  •  •

Motor X-Torq®  •  •  •  •  •  •

Řídítka vyosená o 7°  •  •  •  •  •  •

HARNESS INCLUDED

Balance XT™  •  • — — — —

Balance X™ — —  •  • — —

Balance 55 — — — — — —

Balance 35 — — — —  •  •

Standardní dvojitý — — — — — —

Standardní jednoduchý — — — — — —

VYBAVENÍ PRO SEČENÍ

 • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

555RXT 545RXT 545RX 535RXT 535RX 525RX

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ●

Občasné použití

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 34,6 25,4

Výstupní výkon, kW 2,8 2,2 2,1 1,6 1,6 1,0

Palivová nádrž, litry 1,1 1,0 0,9 0,6 0,6 0,51

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 101 102 101 96 95 93

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 121 117 117 113 111 106

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, m /s²*** 1,5 /1,6 3,3 /3,5 3,2 /2,9 2,4 / 3,1 3,4 /4,1 2,1 / 2,3

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** — — — — — —

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 9,2 8,6 8,9 6,7 6,1 4,9

FUNKCE

Vratný vypínač  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ —  • — — — —

Kryt Combi —  •  •  •  •  •

Ergonomická rukojeť  •  •  •  •  •  •

Palivové čerpadlo  •  •  •  •  •  •

Kuželový převod – tráva  •  •  •  •  •  •

Vysoký, odsazený sloupek  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  • —

Průhledná palivová nádrž — — — — — —

Smart Start®  •  •  • — — —

Rukojeti s měkkým povrchem  •  •  •  •  • —

Samostatný startér  •  •  •  •  •  •

Vyžínací hlava Tap-n-Go  •  •  •  •  •  •

Záchytné očko na popruh s nastavením bez nářadí  •  •  •  •  • —

Nastavení řídítek bez nářadí  •  •  •  •  •  •

Motor X-Torq®  •  •  •  •  •  •

Řídítka vyosená o 7°  •  •  •  •  •  •

HARNESS INCLUDED

Balance XT™  •  • — — — —

Balance X™ — —  •  • — —

Balance 55 — — — — — —

Balance 35 — — — —  •  •

Standardní dvojitý — — — — — —

Standardní jednoduchý — — — — — —

VYBAVENÍ PRO SEČENÍ

 • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

135R 129R 122C

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● 

Občasné použití ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 34,6 27,6 21,7

Výstupní výkon, kW 1,4 0,85 0,6

Palivová nádrž, litry 0,6 0,34 0,36

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 98 94 88

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 113 114 104

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, m /s²*** 2,9 /2,5 4,2 /4,2 —

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** — — 5,0 / 3,6

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 6,8 5,4 4,4

FUNKCE

Vratný vypínač  •  •  •

AutoTune™ — — —

Kryt Combi  •  • —

Ergonomická rukojeť  •  •  •

Palivové čerpadlo  •  •  •

Kuželový převod – tráva  •  • —

Vysoký, odsazený sloupek — — —

Low Vib® — — —

Průhledná palivová nádrž — — —

Smart Start® —  •  •

Rukojeti s měkkým povrchem — —  •

Samostatný startér — — —

Vyžínací hlava Tap-n-Go  •  •  •

Záchytné očko na popruh s nastavením bez nářadí — — —

Nastavení řídítek bez nářadí  • — —

Motor X-Torq®  • — —

Řídítka vyosená o 7°  • — —

HARNESS INCLUDED

Balance XT™ — — —

Balance X™ — — —

Balance 55 — — —

Balance 35 — — —

Standardní dvojitý  •  • —

Standardní jednoduchý — — —

VYBAVENÍ PRO SEČENÍ

 • / • / —  • / • / —  • / — / —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

Používejte u svých křovinořezů a vyžínačů  
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují 
bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění 
pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní 
díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného 
dealera výrobků Husqvarna.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – KOMBINOVANÉ STROJE

525LK

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ●

Občasné použití ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 25,4

Výstupní výkon, kW 1,0

Palivová nádrž, litry 0,51

Průměr trubky, mm 24

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 94

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 106

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, m /s²*** —

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** 3,0 / 3,3

Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg 4,5

FUNKCE

Vratný vypínač  •

„Zaklapávací“ přídavná zařízení  •

Kryt Combi  •

Komfortní rukojeť  •

Odnímatelná nosná trubka  •

Ergonomická rukojeť  •

Palivové čerpadlo  •

Kuželový převod – tráva  •

Smart Start®  •

Rukojeť s měkkým povrchem  •

Samostatný startér  •

Vyžínací hlava Tap-n-Go  •

Motor X-Torq®  •

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec s vyžínací hlavou TA 850 / 24  •

Nástavec s křovinořezem BCA 850 / 24  •

Nástavec s foukačem BA 101  •

Nástavec se zametacím kartáčem BR 600  •

Nástavec s odmechovačem DT 600  •

Nástavec se zarovnávačem okrajů trávníku EA 850  •

Nástavec s plotostřihem HA 850 – dlouhá tyč  •

Nástavec s plotostřihem HA 110 – krátká tyč  •

Nástavec s vyvětvovací pilou PA 1100  •

Nástavec se zametacím válcem SR 600-2  •

Nástavec s kultivátorem CA 230  •

Prodlužovací tyč – nástavec EX 780  •

Extension EX 780  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická 
směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají 
typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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Používejte u svých lesních křovinořezů a kombinovaných strojů  
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují 
bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění 
pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly 
Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě 
jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera 
výrobků Husqvarna.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – PLOTOSTŘIHY

522HD60X 522HDR75X 325HE3 122HD60

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● 

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasné použití ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 21,7 21,7 25,4 21,7

Výstupní výkon, kW 0,6 0,6 1,0 0,6

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 93 93 96 94

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 102 102 106 101

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední /zadní rukojeť, m /s²*** 2,7/1,2 2,1/2,2 3,1 /4,0 4,1 / 3,6

Délka střihací lišty, cm 60 75 55 60

Rozteč nožů (zubů), mm 30 30,5 29 28

Rychlost stříhání, střihy/min 4400 3200 4300 4050

Hmotnost, kg 4,9 5,2 6,35 4,9

FUNKCE

Nastavitelná střihací hlava — —  • —

Nastavitelná zadní rukojeť  •  • —  •

Vratný vypínač  •  •  •  •

Nože pro hrubé stříhání —  • — —

Palivové čerpadlo  •  •  •  •

Motor s nízkou hlučností — — —  •

Low Vib®  •  • —  •

Zadní chránič proti nárazům — — — —

Ovládání na dálku — —  • —

Smart Start®  •  •  •  •

Samostatný startér  •  •  • —

Přepravní mód — — — —

X-Torq® motor — —  • —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hluku ve výšce sluchu uživatele se měří podle norem EN ISO 11806 a ISO 22868 v dB(A). Uvedená data pro ekvivalentní hladinu hluku pro stroj mají typickou směrodatnou 
odchylku (standardní odchylka) 1 dB(A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Uvedená hladina akustického výkonu stroje byla naměřena s originálním řezacím zařízením, které produkuje 
maximální hladinu. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). *** Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) na rukojetích se měří podle norem EN ISO 11806 a ISO 22867 v m/s². 
Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

Používejte u svých plotostřihů a foukačů  
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují 
bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění  
pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní 
díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného 
dealera výrobků Husqvarna.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – FOUKAČE

580BTS 350BT 525BX 125BVX

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● ●

Občasné použití ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm³ 75,6 50,2 25,4 28

Výstupní výkon, kW 3,3 1,6 0,85 0,8 

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* 100 94 91 94

Akustický tlak (15 m), dB(A) 77 71 71 70

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** 112 104 106 107

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) rukojeť, m/s²*** 1,6 2,2 1,2 11,1

Rychlost vzduchu, m/s 92,0 80,5 70,0 76

Průtok vzduchu, kryt, m³/min 29,0 19,6 14 13,3

Průtok vzduchu v trubce, m³/min 26 14 13 12

Objem vysávacího pytle, litry — — — 64,3

Hmotnost, kg 11,8 10,2 4,3 4,4

FUNKCE

Nastavitelná rukojeť  •  • — —

Air Injection™  • — — —

Vratný vypínač — —  •  •

Komfortní rukojeť  •  •  •  •

Vzduchový filtr komerční třídy  • —  • —

Regulace otáček motoru  • —  •  •

Ergonomická rukojeť  •  •  • —

Ergonomický popruh  •  • — —

Palivové čerpadlo  •  •  •  •

Výstup vzduchu v ose rukojeti —  •  •  •

Low Vib®  •  •  • —

Mulčování — — —  •

Smart Start® — —  •  •

Funkce vysávání — — —  •

Motor X-Torq®  •  •  • —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné N /A = hodnota nebyla v okamžiku tisku dostupná. *Ekvivalentní hladina hluku ve výšce sluchu uživatele se měří podle normy EN15503 v dB(A). Hodnota ekvivalentní hladiny hluku se počítá  
z provozního cyklu, který se skládá z 1/7 z chodu naprázdno a ze 6/7 z přetáčení motoru. Uvedená ekvivalentní hladina hluku pro stroj má typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 dB(A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický 
výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) na rukojetích se měří podle normy 
EN15503 v m/s². Hodnota ekvivalentní hladiny vibrací se počítá z provozního cyklu, který se skládá z 1/7 z chodu naprázdno a ze 6/7 z přetáčení motoru. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka 1 m/s²).

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – ROBOTICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU

AUTOMOWER® 550
AUTOMOWER®  
535 AWD

AUTOMOWER® 450X
AUTOMOWER®  
435X AWD

AUTOMOWER® 430X AUTOMOWER® 420 AUTOMOWER® 315X AUTOMOWER® 315 AUTOMOWER® 310 AUTOMOWER® 105

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Rezidenční zahrady, s méně překážkami a mírnými svahy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rezidenční zahrady, složitější se strmějšími svahy,  
překážkami a průchody

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rezidenční zahrady, složitější s nerovným travnatým  
terénem a extrémními svahy

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Profesionální nasazení, náročné plochy a svahy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●

Profesionální nasazení, nerovný travnatý terén a extrémní svahy ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Velikost pracovní plochy, m² (+/– 20 %) 5000 3500 5000 3500 3200 2200 1600 1500 1000 600

Posečená plocha za hodinu, m² 208 146 208 146 133 92 73 68 56 43

Maximální provozní doba za den, h 24 24 24 24 24 24 22 22 17 13

Maximální sklon svahu, vnitřní plocha/u okraje, % 45 /15 70/50 45 /15 70/50 45 /15 45 /15 40 /15 40 /15 40 /15 25 /15

Nabíjecí proud, A 7,0 7,0 7,0 7,0 4,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3

Navigační systém a výchozí body Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 3 Nepravidelný / 3 Nepravidelný / 3 Nepravidelný / 2

Naváděcí vodiče, ks 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1

Systém dobíjení Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky

Systém vyhledávání Pentasearch Quadsearch Pentasearch Triplesearch Quadsearch Quadsearch Triplesearch Triplesearch Triplesearch Singlesearch

Typ bezkartáčového motoru Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC DC DC DC DC

Typ bezkartáčového motoru nožů 3fázový, DC 3fázový, DC 3fázový, DC 3fázový, DC 3fázový, DC 3fázový, DC DC DC DC DC

Typ akumulátoru Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapacita akumulátoru, Ah 10,4 5 10,4 5 5,2 3,2 2,1 2,1 2,1 2,1

Napětí akumulátoru, V 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Příkon, W 35 40 35 40 30 30 25 25 25 20

Šířka sečení, cm 24 22 24 22 24 24 22 22 22 17

Výška sečení, min – max, mm 20-60 30-70 20-60 30-70 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 50

Hladina hluku, dB(A) (naměřená/garantovaná) ** 60 /61** 60 /62 58 / 59 60 /62 57 / 58 56 / 58 58 / 60 58 / 60 58 / 60 58 / 61

Náhradní žací břity, ks 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Hmotnost, kg 13,5 17,0 13,9 17,3 13,0 12,2 10,0 9,2 9,2 6,9

FUNKCE

Bezpečnostní alarm  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Automatické zvládání průchodů  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Podsvícený komunikační displej — —  • —  •  •  •  •  •  •

Podsvícená klávesnice — —  • —  • — — — — —

Elektrické nastavení výšky  •  •  •  •  •  • — — — —

Sledování přes GPS při odcizení  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

GPS navigace  •  •  •  •  • —  • — — —

Senzor zvednutí  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

PIN kód  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Profily — —  • —  •  •  •  • — —

Sečení do spirály — —  • —  •  •  •  • — —

Senzor náklonu  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Ultrazvukový senzor  •  •  •  • — — — — — —

Časovač podle počasí  •  •  •  •  •  •  •  • — —

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Automower® Connect  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

LED světlomety — —  •  •  • —  • — — —

Kryt na nabíjecí stanici ( •  ) — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Příslušenství pro náročný terén  • — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Přenosný vak z měkkého materiálu ( •  ) — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — — — —

Nástěnný držák ( •  ) — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Sada kartáčů na kola  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Možnost změny barevného provedení krytu ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000 /14 /EC. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od  
zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A) ** Naměřená hladina hluku s namotovanými kartáčy kol. Naměřená hladina hluku bez karáčů kol: 58 / 59 dB(A) na 550 a 56 / 56 dB(A) na 520.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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AUTOMOWER® 550
AUTOMOWER®  
535 AWD

AUTOMOWER® 450X
AUTOMOWER®  
435X AWD

AUTOMOWER® 430X AUTOMOWER® 420 AUTOMOWER® 315X AUTOMOWER® 315 AUTOMOWER® 310 AUTOMOWER® 105

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Rezidenční zahrady, s méně překážkami a mírnými svahy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rezidenční zahrady, složitější se strmějšími svahy,  
překážkami a průchody

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rezidenční zahrady, složitější s nerovným travnatým  
terénem a extrémními svahy

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Profesionální nasazení, náročné plochy a svahy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●

Profesionální nasazení, nerovný travnatý terén a extrémní svahy ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Velikost pracovní plochy, m² (+/– 20 %) 5000 3500 5000 3500 3200 2200 1600 1500 1000 600

Posečená plocha za hodinu, m² 208 146 208 146 133 92 73 68 56 43

Maximální provozní doba za den, h 24 24 24 24 24 24 22 22 17 13

Maximální sklon svahu, vnitřní plocha/u okraje, % 45 /15 70/50 45 /15 70/50 45 /15 45 /15 40 /15 40 /15 40 /15 25 /15

Nabíjecí proud, A 7,0 7,0 7,0 7,0 4,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3

Navigační systém a výchozí body Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 5 Nepravidelný / 3 Nepravidelný / 3 Nepravidelný / 3 Nepravidelný / 2

Naváděcí vodiče, ks 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1

Systém dobíjení Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky

Systém vyhledávání Pentasearch Quadsearch Pentasearch Triplesearch Quadsearch Quadsearch Triplesearch Triplesearch Triplesearch Singlesearch

Typ bezkartáčového motoru Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC Ultratichý motor, DC DC DC DC DC

Typ bezkartáčového motoru nožů 3fázový, DC 3fázový, DC 3fázový, DC 3fázový, DC 3fázový, DC 3fázový, DC DC DC DC DC

Typ akumulátoru Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapacita akumulátoru, Ah 10,4 5 10,4 5 5,2 3,2 2,1 2,1 2,1 2,1

Napětí akumulátoru, V 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Příkon, W 35 40 35 40 30 30 25 25 25 20

Šířka sečení, cm 24 22 24 22 24 24 22 22 22 17

Výška sečení, min – max, mm 20-60 30-70 20-60 30-70 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 50

Hladina hluku, dB(A) (naměřená/garantovaná) ** 60 /61** 60 /62 58 / 59 60 /62 57 / 58 56 / 58 58 / 60 58 / 60 58 / 60 58 / 61

Náhradní žací břity, ks 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Hmotnost, kg 13,5 17,0 13,9 17,3 13,0 12,2 10,0 9,2 9,2 6,9

FUNKCE

Bezpečnostní alarm  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Automatické zvládání průchodů  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Podsvícený komunikační displej — —  • —  •  •  •  •  •  •

Podsvícená klávesnice — —  • —  • — — — — —

Elektrické nastavení výšky  •  •  •  •  •  • — — — —

Sledování přes GPS při odcizení  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

GPS navigace  •  •  •  •  • —  • — — —

Senzor zvednutí  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

PIN kód  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Profily — —  • —  •  •  •  • — —

Sečení do spirály — —  • —  •  •  •  • — —

Senzor náklonu  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Ultrazvukový senzor  •  •  •  • — — — — — —

Časovač podle počasí  •  •  •  •  •  •  •  • — —

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Automower® Connect  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

LED světlomety — —  •  •  • —  • — — —

Kryt na nabíjecí stanici ( •  ) — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Příslušenství pro náročný terén  • — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Přenosný vak z měkkého materiálu ( •  ) — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — — — —

Nástěnný držák ( •  ) — ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Sada kartáčů na kola  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Možnost změny barevného provedení krytu ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000 /14 /EC. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od  
zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A) ** Naměřená hladina hluku s namotovanými kartáčy kol. Naměřená hladina hluku bez karáčů kol: 58 / 59 dB(A) na 550 a 56 / 56 dB(A) na 520.

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních 
(2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, 
aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). 
Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru 
během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné 
protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) 
pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. 
Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. 
Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním 
vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách 
prostředí a dalších proměnných.

Péče o robotickou sekačku  
Husqvarna Automower® po sezóně
Po dlouhém létu s četným sečením na slunci  
i v dešti, přes den i v noci, je dobré robotickou 
sekačku důkladně ošetřit. Vyčistit, vysušit, 
zkontrolovat, zda je všechno v pořádku, 
namontovat nové, ostré originální břity 
Husqvarna a aktualizovat software, aby byla 
sekačka včas připravena na další sezónu. 
Autorizovaný dealer výrobků Husqvarna vám 
poradí se správnou péčí, aby vám robotická 
sekačka Automower® sloužila bez problémů 
dlouhá léta a pracovala stále na plný výkon. 
Vyžádejte si nabídky podzimního servisu a 
skladování přes zimu!

Od roku 2016 bude společnost Husqvarna 
dodávat jen bezpečnostní břity Longlife, které 
splňují bezpečnostní požadavky normy IEC 
60335-2-107 na robotické sekačky na trávu. Se 
správným výběrem vám poradí váš autorizovaný 
dealer Husqvarna.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – RIDERY

R 420TsX AWD RC 320Ts AWD RC 318T R 316TsX AWD R 316TX AWD R 320X AWD R 216T AWD R 214TC R 216 R 112C

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Large-sized residential gardens / landowner areas ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Medium / large-sized residential gardens ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Small / medium-sized residential gardens ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Small-sized residential gardens ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru FS Series V-Twin Endurance Series Intek V-Twin Endurance Series Intek V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Endurance Series Intek 7160 Twin EFM Intek V-Twin Intek PowerBuilt

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 14,0 @ 3000 12,6 @ 3000 12,6 @ 3000 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 10,5 @ 2900 9,7 @ 3100 9,9 @ 3100 9,6 @ 2900 6,4 @ 3000

Akumulátory, V/Ah 12 /24 12 / 5,5 12 / 5,5 12 /24 12 /24 12 /24 12/24 12/24 12/21 12 / 21

Mazání motoru Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Tlakové Tlakové Rozstřikem

Objem palivové nádrže, litry 17 12 12 12 12 12 12 12 12 4

Typ převodovky Hydrostatická AWD Hydrostatická AWD Hydrostatická Hydrostatická AWD Hydrostatická AWD Hydrostatická AWD Hydrostatická AWD Hydrostatická Hydrostatická Hydrostatická

Výrobce převodovky TuffTorq TuffTorq TuffTorq Kanzaki Kanzaki Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* Není k dispozici 100 100 99 98 99 99 98 100 100

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)** Není k dispozici 85 85 84 83 84 84 83 85 85

Hladina vibrací, volant, m/s²*** Není k dispozici 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6

Hladina vibrací, sedadlo, m/s²*** Není k dispozici 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Způsoby sečení BioClip® / Zadní výhoz Se sběrem/Bez sběru Se sběrem/Bez sběru BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz

Šířka sečení, min – max, cm 103-122 103 -112 103 -112 94 -112 94 -112 94-112 94-103 94 94-103 85

Výška sečení, min – max, mm 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25-75 25 –75 25 –75 25 –70

Neposečený kruh, cm 70 50 50 30 30 30 30 30 30 65

Žací nože 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Objem sběrného koše, litry — 300 300 — — — — — — —

Rozměry pneumatik, palce 200/65-8 16 × 6,5-8 16 × 6,5-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 165/60-8 155 /50-8

Základní stroj, výška, cm 117,8 128,4 128,4 115 115 115 112 107 108 108

Základní stroj, délka, cm 206,6 208,9 208,9 202 202 202 196 223 190 212

Základní stroj, šířka, cm 96,4 103 103 89 89 89 88,3 100 89 88

Hmotnost, kg 319 328 326 248 238 224 226 244 197 190

FUNKCE

ACTech™ —  •  • — — — — — — —

Pohon všech kol (AWD)  •  • —  •  •  •  • — — —

Kloubové řízení  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Připevňovací rám  •  •  •  •  •  • — — — —

Automatické zapínání žacích nožů —  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dvojité LED smětlomety  • — —  •  •  • — — — —

Víčko palivové nádrže na povrchu  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Vpředu umístěné žací ústrojí  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Přední světlomety  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Počítadlo provozních hodin  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Hydraulický zvedák  • — — — — — — — — —

Výkyvná zadní náprava  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Posilovač řízení  •  • —  •  • — — — — —

Servisní poloha  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Průhledná palivová nádrž  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Turn key start —  •  • — —  •  •  •  • —

X-Change  • — — — — — — — — —

Zásuvka 12 V  •  •  •  • — — — — — —

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Combi 85 — — — — — — — — —  •

Combi 94 — — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • ( •  ) —

Combi 95 — — — — — — — — — —

Combi 103 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — ( •  ) —

Combi 112 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Combi 122 ( •  ) — — — — — — — — —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 2 dB(A). ** Hladina akustického tlaku podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data pro hladinu akustického tlaku mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1,2 dB(A). Použité žací ústrojí 
může mít vliv na emise hluku a hladinu akustického tlaku. Deklarované hodnoty platí pro stroj vybavený nejpoužívanějším žacím ústrojím v daném modelu sekačky. Další informace naleznete v uživatelské příručce. *** Hladina vibrací podle norem  
ISO 5395 a EN 836. Uvedená data o vibracích mají typickou směrodatnou odchylku 0,2 m/s² (volant) a 0,8 m/s² (sedadlo).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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R 420TsX AWD RC 320Ts AWD RC 318T R 316TsX AWD R 316TX AWD R 320X AWD R 216T AWD R 214TC R 216 R 112C

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Large-sized residential gardens / landowner areas ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Medium / large-sized residential gardens ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Small / medium-sized residential gardens ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Small-sized residential gardens ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru FS Series V-Twin Endurance Series Intek V-Twin Endurance Series Intek V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Endurance Series Intek 7160 Twin EFM Intek V-Twin Intek PowerBuilt

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 14,0 @ 3000 12,6 @ 3000 12,6 @ 3000 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 10,5 @ 2900 9,7 @ 3100 9,9 @ 3100 9,6 @ 2900 6,4 @ 3000

Akumulátory, V/Ah 12 /24 12 / 5,5 12 / 5,5 12 /24 12 /24 12 /24 12/24 12/24 12/21 12 / 21

Mazání motoru Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Plnotlaké Tlakové Tlakové Rozstřikem

Objem palivové nádrže, litry 17 12 12 12 12 12 12 12 12 4

Typ převodovky Hydrostatická AWD Hydrostatická AWD Hydrostatická Hydrostatická AWD Hydrostatická AWD Hydrostatická AWD Hydrostatická AWD Hydrostatická Hydrostatická Hydrostatická

Výrobce převodovky TuffTorq TuffTorq TuffTorq Kanzaki Kanzaki Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* Není k dispozici 100 100 99 98 99 99 98 100 100

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)** Není k dispozici 85 85 84 83 84 84 83 85 85

Hladina vibrací, volant, m/s²*** Není k dispozici 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6

Hladina vibrací, sedadlo, m/s²*** Není k dispozici 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Způsoby sečení BioClip® / Zadní výhoz Se sběrem/Bez sběru Se sběrem/Bez sběru BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz BioClip® / Zadní výhoz

Šířka sečení, min – max, cm 103-122 103 -112 103 -112 94 -112 94 -112 94-112 94-103 94 94-103 85

Výška sečení, min – max, mm 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25-75 25 –75 25 –75 25 –70

Neposečený kruh, cm 70 50 50 30 30 30 30 30 30 65

Žací nože 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Objem sběrného koše, litry — 300 300 — — — — — — —

Rozměry pneumatik, palce 200/65-8 16 × 6,5-8 16 × 6,5-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 165/60-8 155 /50-8

Základní stroj, výška, cm 117,8 128,4 128,4 115 115 115 112 107 108 108

Základní stroj, délka, cm 206,6 208,9 208,9 202 202 202 196 223 190 212

Základní stroj, šířka, cm 96,4 103 103 89 89 89 88,3 100 89 88

Hmotnost, kg 319 328 326 248 238 224 226 244 197 190

FUNKCE

ACTech™ —  •  • — — — — — — —

Pohon všech kol (AWD)  •  • —  •  •  •  • — — —

Kloubové řízení  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Připevňovací rám  •  •  •  •  •  • — — — —

Automatické zapínání žacích nožů —  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dvojité LED smětlomety  • — —  •  •  • — — — —

Víčko palivové nádrže na povrchu  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Vpředu umístěné žací ústrojí  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Přední světlomety  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Počítadlo provozních hodin  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Hydraulický zvedák  • — — — — — — — — —

Výkyvná zadní náprava  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Posilovač řízení  •  • —  •  • — — — — —

Servisní poloha  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Průhledná palivová nádrž  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Turn key start —  •  • — —  •  •  •  • —

X-Change  • — — — — — — — — —

Zásuvka 12 V  •  •  •  • — — — — — —

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Combi 85 — — — — — — — — —  •

Combi 94 — — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • ( •  ) —

Combi 95 — — — — — — — — — —

Combi 103 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — ( •  ) —

Combi 112 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Combi 122 ( •  ) — — — — — — — — —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné *Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby  
a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 2 dB(A). ** Hladina akustického tlaku podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data pro hladinu akustického tlaku mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1,2 dB(A). Použité žací ústrojí 
může mít vliv na emise hluku a hladinu akustického tlaku. Deklarované hodnoty platí pro stroj vybavený nejpoužívanějším žacím ústrojím v daném modelu sekačky. Další informace naleznete v uživatelské příručce. *** Hladina vibrací podle norem  
ISO 5395 a EN 836. Uvedená data o vibracích mají typickou směrodatnou odchylku 0,2 m/s² (volant) a 0,8 m/s² (sedadlo).

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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PŘEHLED VÝROBKŮ – ZAHRADNÍ TRAKTORY S INTEGROVANÝM SBĚRNÝM KOŠEM

TC 342T TC 239T TC 142T TC 139T TC 138M TC 130

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky ● ● ● ● ● ● 

Středně velké/velké rezidenční zahrady ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Malé /středně velké rezidenční zahrady ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Malé rezidenční zahrady ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru FR Series V-twin
Husqvarna Endurance  
Series V-twin

Husqvarna series V-twin Husqvarna series V-twin Husqvarna series Husqvarna series

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 13,3 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 5,7 @ 2600 6,3 @ 2800

Mazání motoru Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem

Objem palivové nádrže, litry 13,3 9,5 9,5 9,5 5,7 5,7

Typ převodovky Rychlá hydrostatická Hydrostatická Hydrostatická Hydrostatická Manuální (6 rychlostí + zpátečka) Hydrostatická

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* 100 100 100 100 100 100

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)** 85 84 86 84 99 85

Hladina vibrací, volant, m/s²*** 1,12 2,96 1,46 3,37 Není k dispozici 4

Hladina vibrací, sedadlo, m/s²*** 0,19 0,07 0,06 0,13 Není k dispozici 0,05

Způsob jízdy Ovládání pedálem Ovládání pedálem Ovládání pedálem Ovládání pedálem Ovládací páka na blatníku Ovládání pedálem

Způsob sečení BioClip®/sběr BioClip®/sběr Sběr Sběr Sběr Sběr

Šířka sečení, cm / palce 107/42 97/38 107/42 97/38 97/38 77/30

Neposečený kruh, cm**** 95 105 95 105 107 131

Výška sečení, min – max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Typ žacího ústrojí Lisované, vyztužené Lisované, vyztužené Lisované Lisované Lisované Lisované

Kola umožňující jízdu přes drny 4 2 4 2 2 0

Zapínání žacích nožů Elektrické Elektrické Manuální Manuální Manuální Manuální

Objem sběrného koše, litry 320 320 320 320 220 200

Výška opěradla sedadla Vysoké Vysoké Nízké Nízké Nízké 11" Nízké 11"

Rozměry pneumatik, přední, palce 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 13 × 5–6

Rozměry pneumatik, zadní, palce 18 × 9,5–8 18 × 9,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 16 × 6,5–8

Základní stroj, výška, cm 107 107 102 102 102 100

Základní stroj, délka, cm 252 252 252 252 240 222

Základní stroj, šířka, cm 112 102 112 102 102 82

Hmotnost, kg 260 251 244 241 200 180

FUNKCE

Nastavitelné posuvné sedadlo  •  •  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •  •  •

Indikátor akumulátoru s přípojkou pro nabíječku  •  •  •  • — —

Odlévaná přední náprava  •  • — — — —

Startování bez sytiče —  •  •  •  •  •

Regulace otáček motoru  • — — — — —

Ergonomický volant  •  • — — — —

Rychlá převodovka  • — — — — —

Nastavování výšky sekání na blatníku  •  •  •  •  •  •

Indikátor plného koše  •  •  •  •  •  •

Přední světlomety —  •  •  •  •  •

Přední světlomety, LED  • — — — — —

Počítadlo provozních hodin s připomínkou servisu  •  • — — — —

Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem  •  •  •  •  •  •

Výkyvná přední náprava  •  •  •  •  •  •

Vyztužené žací ústrojí  •  • — — — —

Pohodlné nastupování / vystupování  •  •  •  •  •  •

Viditelná hladina paliva — — — — — —

Připojení pro vodní hadici  •  •  •  •  •  •

ŽACÍ SYSTÉMY
Sběrný koš  •  •  •  •  •  •

Deflektor ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Funkce BioClip® ze sedadla  •  • — — — —

Zástrčka BioClip® — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

  = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

*Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 2 dB(A).  
** Hladina akustického tlaku podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data pro hladinu akustického tlaku mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1,2 dB(A). Použité žací ústrojí může mít vliv na emise hluku a hladinu akustického 
tlaku. Deklarované hodnoty platí pro stroj vybavený nejpoužívanějším žacím ústrojím v daném modelu sekačky. Další informace naleznete v uživatelské příručce. *** Hladina vibrací podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data o vibracích mají 
typickou směrodatnou odchylku 0,2 m/s² (volant) a 0,8 m/s² (sedadlo). **** Měřeno na vyžínací straně při otáčení. 
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TC 342T TC 239T TC 142T TC 139T TC 138M TC 130

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky ● ● ● ● ● ● 

Středně velké/velké rezidenční zahrady ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Malé /středně velké rezidenční zahrady ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Malé rezidenční zahrady ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru FR Series V-twin
Husqvarna Endurance  
Series V-twin

Husqvarna series V-twin Husqvarna series V-twin Husqvarna series Husqvarna series

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 13,3 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 5,7 @ 2600 6,3 @ 2800

Mazání motoru Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem Plně tlakové s olejovým filtrem

Objem palivové nádrže, litry 13,3 9,5 9,5 9,5 5,7 5,7

Typ převodovky Rychlá hydrostatická Hydrostatická Hydrostatická Hydrostatická Manuální (6 rychlostí + zpátečka) Hydrostatická

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* 100 100 100 100 100 100

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)** 85 84 86 84 99 85

Hladina vibrací, volant, m/s²*** 1,12 2,96 1,46 3,37 Není k dispozici 4

Hladina vibrací, sedadlo, m/s²*** 0,19 0,07 0,06 0,13 Není k dispozici 0,05

Způsob jízdy Ovládání pedálem Ovládání pedálem Ovládání pedálem Ovládání pedálem Ovládací páka na blatníku Ovládání pedálem

Způsob sečení BioClip®/sběr BioClip®/sběr Sběr Sběr Sběr Sběr

Šířka sečení, cm / palce 107/42 97/38 107/42 97/38 97/38 77/30

Neposečený kruh, cm**** 95 105 95 105 107 131

Výška sečení, min – max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Typ žacího ústrojí Lisované, vyztužené Lisované, vyztužené Lisované Lisované Lisované Lisované

Kola umožňující jízdu přes drny 4 2 4 2 2 0

Zapínání žacích nožů Elektrické Elektrické Manuální Manuální Manuální Manuální

Objem sběrného koše, litry 320 320 320 320 220 200

Výška opěradla sedadla Vysoké Vysoké Nízké Nízké Nízké 11" Nízké 11"

Rozměry pneumatik, přední, palce 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 13 × 5–6

Rozměry pneumatik, zadní, palce 18 × 9,5–8 18 × 9,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 16 × 6,5–8

Základní stroj, výška, cm 107 107 102 102 102 100

Základní stroj, délka, cm 252 252 252 252 240 222

Základní stroj, šířka, cm 112 102 112 102 102 82

Hmotnost, kg 260 251 244 241 200 180

FUNKCE

Nastavitelné posuvné sedadlo  •  •  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •  •  •

Indikátor akumulátoru s přípojkou pro nabíječku  •  •  •  • — —

Odlévaná přední náprava  •  • — — — —

Startování bez sytiče —  •  •  •  •  •

Regulace otáček motoru  • — — — — —

Ergonomický volant  •  • — — — —

Rychlá převodovka  • — — — — —

Nastavování výšky sekání na blatníku  •  •  •  •  •  •

Indikátor plného koše  •  •  •  •  •  •

Přední světlomety —  •  •  •  •  •

Přední světlomety, LED  • — — — — —

Počítadlo provozních hodin s připomínkou servisu  •  • — — — —

Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem  •  •  •  •  •  •

Výkyvná přední náprava  •  •  •  •  •  •

Vyztužené žací ústrojí  •  • — — — —

Pohodlné nastupování / vystupování  •  •  •  •  •  •

Viditelná hladina paliva — — — — — —

Připojení pro vodní hadici  •  •  •  •  •  •

ŽACÍ SYSTÉMY
Sběrný koš  •  •  •  •  •  •

Deflektor ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Funkce BioClip® ze sedadla  •  • — — — —

Zástrčka BioClip® — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

  = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

*Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 2 dB(A).  
** Hladina akustického tlaku podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data pro hladinu akustického tlaku mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1,2 dB(A). Použité žací ústrojí může mít vliv na emise hluku a hladinu akustického 
tlaku. Deklarované hodnoty platí pro stroj vybavený nejpoužívanějším žacím ústrojím v daném modelu sekačky. Další informace naleznete v uživatelské příručce. *** Hladina vibrací podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data o vibracích mají 
typickou směrodatnou odchylku 0,2 m/s² (volant) a 0,8 m/s² (sedadlo). **** Měřeno na vyžínací straně při otáčení. 

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli 
jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a 
splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. 
Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset 
na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

Používejte u svých riderů vždy originální maziva  
a náhradní díly Husqvarna.
Použitím kvalitních náhradních dílů a maziv podpoříte a prodloužíte životnost 
těchto všestranných výrobků pro péči o zahradu s celoročním využitím. 
Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo  
kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

DŮLEŽITÉ! Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva  
a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro ridery:
– vzduchový filtr 
– akumulátor pro rider 
– nabíječka akumulátorů 
– žací nože pro systémy Combi /CombiClip 
– motorový olej 10 W/40 pro čtyřdobé motory
– filtr motorového oleje 
– zapalovací svíčka 

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu  
k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.
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NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

Z560X Z242F

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky ● ● ●

Středně velké/velké rezidenčních zahrady ●  ● ● 

Malé/středně velké rezidenčních zahrady ● ● ●

Malé rezidenčních zahrady ●  

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Vanguard Briggs & Stratton

Typ motoru Vanguard V-Twin Endurance Commercial

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 17,3 @ 2900 14,9 @ 3200

Objem palivové nádrže, litry 45,4 13,3

Typ převodovky ZT 5400 EZT

Výrobce převodovky Hydro-Gear Hydro-Gear

Zdvihový objem čerpadla, cm³ 16 10

Rychlost dopředu, min–max, km / h 0–19,3 0–10,5

Rychlost dozadu, min–max, km / h 0–9,6 0–4,8

Způsob sečení Boční výhoz Boční výhoz

Šířka záběru sekání, cm 152 107 

Výška sečení, min–max, mm 25 –127 38 –102

Typ žacího ústrojí Svařované/ síla materiálu 4,5 mm ClearCut™ / síla materiálu 3,6 mm

Vřeteno s noži Litina Litina

Zapínání žacích nožů Elektromagnetická spojka Elektromagnetická spojka

Typ sedadla Profesionální, odpružené 15" vysoké opěradlo zad

Rozměry pneumatiky, přední, palce 13 × 6,5 -6 (Flat Free) 11 × 6 – 5

Rozměry pneumatiky, zadní, palce 24 × 12 -12 18 × 8,5 – 8

FUNKCE

Nastavitelné, posuvné sedadlo  •  •

ClearCut™ —  •

Přední světlomety ( •  ) —

Přední světlomety, LED — ( •  )

Počítadlo provozních hodin s připomínkou servisu  •  •

Vyztužené žací ústrojí  •  •

Připojení pro vodní hadici —  •

ŽACÍ SYSTÉMY

Sada pro mulčování, příslušenství ( •  ) ( •  )

Sběrný koš – volitelné příslušenství ( •  ) ( •  )

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

PŘEHLED VÝROBKŮ – SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ
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Používejte u svých riderů vždy originální maziva  
a náhradní díly Husqvarna.
Použitím kvalitních náhradních dílů a maziv podpoříte a prodloužíte životnost 
těchto všestranných výrobků pro péči o zahradu s celoročním využitím. 
Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo  
kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

DŮLEŽITÉ! Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva  
a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro ridery:
– vzduchový filtr 
– akumulátor pro rider 
– nabíječka akumulátorů 
– žací nože pro systémy Combi /CombiClip 
– motorový olej 10 W/40 pro čtyřdobé motory
– filtr motorového oleje 
– zapalovací svíčka 

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu  
k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.
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PŘEHLED VÝROBKŮ – SEKAČKY NA TRÁVU

LC 551SP LC 451S LC 356 AWD LC 356V LC 353VI LC 353V

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasné použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Kawasaki Briggs & Stratton Honda Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru FJ180 750e DOV Series GCVX-170 GCVX-170 675EXI 650EXI

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 2,9 @ 2800 2,6 @ 2900 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900 2,6 @ 2800 2,4 @ 2800

Pohon Vlastní pohon, jedna rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost AutoWalk™ 2 AutoWalk™ 2 Vlastní pohon, variabilní rychlost Vlastní pohon, variabilní rychlost

Poháněná kola Zadní Zadní Všechna čtyři kola Zadní Zadní Zadní

Kola, materiál Slitina hliníku Plastic ABS Plast ABS Plast Plast Plast

Velikost kol, přední /zadní, mm 210 /210 210 /210 203 /203 203 /203 190 /230 190 /230

Rychlost, km/ h 4,1 4,1 4,8 4,8 5,0 5,0

Materiál žacího ústrojí Slitina hliníku Slitina hliníku Ocel Ocel Kompozit Kompozit

Způsob sečení Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr/BioClip®/Boční výboj Sběr/BioClip®/Boční výboj Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz

Šířka sečení, cm 51,0 51,0 56,0 56,0 53,0 53,0

Výška sečení, min – max, mm 26 –74 26 –74 38 –108 38 –108 20 –75 20 –75

Stupně nastavení výšky sečení 6 6 9 9 6 6

Typ žacího nože Sběr Sběr Crown cut™ Crown cut™ Sběr Sběr

Typ sběrného koše Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Lehký vak s odvětráváním směrem dolů Lehký vak s odvětráváním směrem dolů Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu

Objem sběrného koše, litry 65 65 68 68 60 60

Typ rukojeti Ergonomická Ergonomická Ergonomická Ergonomická Komfortní Komfortní

Objem palivové nádrže, litry 1,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0

Hmotnost, kg 50,0 40,6 39,5 37,7 34,2 32,8

FUNKCE

Pohon všech kol (AWD) — —  • — — —

Spojka žacího nože (BBC) — — — — — —

Centrální nastavení výšky sekání  •  • — —  •  •

Kola s dvojitými kuličkovými ložisky  •  • —  •  •  •

Elektrické nastavení — — — —  • —

Sklopná rukojeť  •  •  •  •  • —

Nastavení výšky rukojeti  •  •  •  •  • —

InStart™ — — — —  • —

ReadyStart™ — — — — —  •

Připojení pro vodní hadici — —  •  •  •  •

BioClip® nářadí je dostupné jako příslušenství  •  • — — — —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

Používejte u své sekačky na trávu  
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků 
Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. 
Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo 
kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

DŮLEŽITÉ! Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva  
a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro sekačky na trávu:
– žací nože, mulčovací 
– žací nože, standardní
– žací nože, Hi Lift 
– žací nože, sběr 
– motorový olej 10 W/30 
– zapalovací svíčka 
– vzduchové a olejové filtry

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete  
v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.
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LC 551SP LC 451S LC 356 AWD LC 356V LC 353VI LC 353V

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ● ●

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasné použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Kawasaki Briggs & Stratton Honda Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru FJ180 750e DOV Series GCVX-170 GCVX-170 675EXI 650EXI

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 2,9 @ 2800 2,6 @ 2900 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900 2,6 @ 2800 2,4 @ 2800

Pohon Vlastní pohon, jedna rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost AutoWalk™ 2 AutoWalk™ 2 Vlastní pohon, variabilní rychlost Vlastní pohon, variabilní rychlost

Poháněná kola Zadní Zadní Všechna čtyři kola Zadní Zadní Zadní

Kola, materiál Slitina hliníku Plastic ABS Plast ABS Plast Plast Plast

Velikost kol, přední /zadní, mm 210 /210 210 /210 203 /203 203 /203 190 /230 190 /230

Rychlost, km/ h 4,1 4,1 4,8 4,8 5,0 5,0

Materiál žacího ústrojí Slitina hliníku Slitina hliníku Ocel Ocel Kompozit Kompozit

Způsob sečení Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr/BioClip®/Boční výboj Sběr/BioClip®/Boční výboj Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz

Šířka sečení, cm 51,0 51,0 56,0 56,0 53,0 53,0

Výška sečení, min – max, mm 26 –74 26 –74 38 –108 38 –108 20 –75 20 –75

Stupně nastavení výšky sečení 6 6 9 9 6 6

Typ žacího nože Sběr Sběr Crown cut™ Crown cut™ Sběr Sběr

Typ sběrného koše Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Lehký vak s odvětráváním směrem dolů Lehký vak s odvětráváním směrem dolů Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu

Objem sběrného koše, litry 65 65 68 68 60 60

Typ rukojeti Ergonomická Ergonomická Ergonomická Ergonomická Komfortní Komfortní

Objem palivové nádrže, litry 1,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0

Hmotnost, kg 50,0 40,6 39,5 37,7 34,2 32,8

FUNKCE

Pohon všech kol (AWD) — —  • — — —

Spojka žacího nože (BBC) — — — — — —

Centrální nastavení výšky sekání  •  • — —  •  •

Kola s dvojitými kuličkovými ložisky  •  • —  •  •  •

Elektrické nastavení — — — —  • —

Sklopná rukojeť  •  •  •  •  • —

Nastavení výšky rukojeti  •  •  •  •  • —

InStart™ — — — —  • —

ReadyStart™ — — — — —  •

Připojení pro vodní hadici — —  •  •  •  •

BioClip® nářadí je dostupné jako příslušenství  •  • — — — —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.
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PŘEHLED VÝROBKŮ – SEKAČKY NA TRÁVU

LC 347VI LC 347V LC 253S LC 247SP LC 247S LC 140S

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● ● 

Občasné použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru 675EXI 650EXI 650EXI 575EX 450e 450e

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 2,6 @ 2900 2,4 @ 2900 2,4 @ 2800 2,1 @ 2900 1,8 @ 2900 1,8 @ 3000

Pohon Vlastní pohon, variabilní rychlost Vlastní pohon, variabilní rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost

Poháněná kola Zadní Zadní Zadní Zadní Zadní Zadní 

Kola, materiál Plast Plast Plast Plast Plast Plast

Velikost kol, přední /zadní, mm 170 /210 170 /210 190 /230 170 /210 170 /210 152,4/203,2

Rychlost, km/ h 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Materiál žacího ústrojí Kompozit Kompozit Kompozit Kompozit Kompozit Ocel

Způsob sečení Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / Zadní výhoz

Šířka sečení, cm 47,0 47,0 53,0 47,0 47,0 40,0

Výška sečení, min – max, mm 20 -75 20 -75 20 -75 20 -75 20 -75 25 -75

Stupně nastavení výšky sečení 6 6 6 6 6 10

Typ žacího nože Sběr Sběr Sběr Sběr Sběr Sběr

Typ sběrného koše Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Pevná horní část s textilním pytlem

Objem sběrného koše, litry 55 55 60 55 55 50

Typ rukojeti Ergonomická Ergonomická Komfortní Ergonomická Ergonomická Ergonomická

Objem palivové nádrže, litry 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8

Hmotnost, kg 32,0 30,0 32,5 29,0 29,0 27,0

FUNKCE

Pohon všech kol (AWD) — — — — — —

Spojka žacího nože (BBC) — — — — — —

Centrální nastavení výšky sekání  •  •  •  •  •  •

Kola s dvojitými kuličkovými ložisky  •  •  •  •  • —

Elektrické nastavení — — — — — —

Sklopná rukojeť  •  •  •  •  •  •

Nastavení výšky rukojeti  •  •  •  •  •  •

InStart™  • — — — — —

ReadyStart™ —  •  • — — —

Připojení pro vodní hadici  • — — — — —

BioClip® nářadí je dostupné jako příslušenství — —  •  •  • —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

Používejte u své sekačky na trávu  
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků 
Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. 
Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo 
kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

DŮLEŽITÉ! Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva  
a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro sekačky na trávu:
– žací nože, mulčovací 
– žací nože, standardní
– žací nože, Hi Lift 
– žací nože, sběr 
– motorový olej 10 W/30 
– zapalovací svíčka 
– vzduchové a olejové filtry

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete  
v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.
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LC 347VI LC 347V LC 253S LC 247SP LC 247S LC 140S

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití

Příležitostné použití každý den ● ● ● ● ● ● ● ● 

Občasné použití ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Typ motoru 675EXI 650EXI 650EXI 575EX 450e 450e

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 2,6 @ 2900 2,4 @ 2900 2,4 @ 2800 2,1 @ 2900 1,8 @ 2900 1,8 @ 3000

Pohon Vlastní pohon, variabilní rychlost Vlastní pohon, variabilní rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost Vlastní pohon, jedna rychlost

Poháněná kola Zadní Zadní Zadní Zadní Zadní Zadní 

Kola, materiál Plast Plast Plast Plast Plast Plast

Velikost kol, přední /zadní, mm 170 /210 170 /210 190 /230 170 /210 170 /210 152,4/203,2

Rychlost, km/ h 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Materiál žacího ústrojí Kompozit Kompozit Kompozit Kompozit Kompozit Ocel

Způsob sečení Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz Sběr / Zadní výhoz

Šířka sečení, cm 47,0 47,0 53,0 47,0 47,0 40,0

Výška sečení, min – max, mm 20 -75 20 -75 20 -75 20 -75 20 -75 25 -75

Stupně nastavení výšky sečení 6 6 6 6 6 10

Typ žacího nože Sběr Sběr Sběr Sběr Sběr Sběr

Typ sběrného koše Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu Pevná horní část s textilním pytlem

Objem sběrného koše, litry 55 55 60 55 55 50

Typ rukojeti Ergonomická Ergonomická Komfortní Ergonomická Ergonomická Ergonomická

Objem palivové nádrže, litry 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8

Hmotnost, kg 32,0 30,0 32,5 29,0 29,0 27,0

FUNKCE

Pohon všech kol (AWD) — — — — — —

Spojka žacího nože (BBC) — — — — — —

Centrální nastavení výšky sekání  •  •  •  •  •  •

Kola s dvojitými kuličkovými ložisky  •  •  •  •  • —

Elektrické nastavení — — — — — —

Sklopná rukojeť  •  •  •  •  •  •

Nastavení výšky rukojeti  •  •  •  •  •  •

InStart™  • — — — — —

ReadyStart™ —  •  • — — —

Připojení pro vodní hadici  • — — — — —

BioClip® nářadí je dostupné jako příslušenství — —  •  •  • —

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.
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PŘEHLED VÝROBKŮ – VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

PW 460 PW 350 PW 235R PW 125

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky ● ● ●

Středně velké rezidenčních zahrady ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Malé rezidenčních zahrady ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Čištění vozidel ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Max. tlak, bary 160 150 135 125

Provozní tlak, max, bar 150 135 105 95

Průtok vody, l /h 570 – 650 420 – 500 350 – 520 320 – 460

Napětí, V 230 230 230 230

Jmenovitý výkon, W 3300 2100 1800 1500

Max. teplota přívodní vody, °C 60 40 40 40

Vibrace spouštěcí pistole se standardní tryskou, m /s²* < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1

Jmenovitý proud, A 14,5 9,5 8,0 7,4

Garantovaná hladina akustického výkonu LWA, dBA** 89 90 86 87

Max. výška pro samonasávání, m 1,0 1,0 0,5 0,5

Délka napájecího kabelu, m 5 5 5 5

Délka hadice, m 15 9 8 7

Objem nádrže na čisticí prostředek, l 2 0,5 0,5 0,5

Rozměry výrobku (Š × D × V), mm 390 × 350 × 810 350 × 325 × 710 265 × 275 × 845 300 × 315 × 820

Hmotnost, kg 28,4 18,8 10,4 7,1

FUNKCE

Kovové čerpadlo  •  •  •  •

Dvě otočné spojky a rychlopřípojka  •  •  •  •

Uložení na čističi  •  •  •  •

Rotační tryska  •  •  •  •

Tryska s plochým proudem, nastavení tlaku  •  •  •   (pevná)  •

Naviják hadice  •  •  •   (ruční)  •   (ruční)

Pěnový rozprašovač —  •  •  •

Hliníkové madlo pro přenášení  •  • — —

Hliníková teleskopická rukojeť  •  • — —

Uložení napájecího kabelu s rychlým uvolněním  •  • — —

Pružná vysokotlaká hadice —  •  •  •

Vysokotlaká hadice s ocelovým vyztužením  • — — —

Indukční motor  •  • — —

Dlouhá postřiková trubice  •  • — —

Rukojeť Low force  •  • — —

Mosazné čerpadlo  • — — —

Regulace tlaku  • — — —

Vnitřní nádrž na čisticí prostředek  • — — —

Písty s keramickou vrstvou  • — — —

Dálková regulace tlaku — —  • —

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zakřivená postřiková trubice  •  •  •  •

Pojistka zpětného průtoku  •  •  •  •

Prodlužovací hadice s ocelovým vyztužením, 10 m  •  •  •  •

Prodlužovací hadice s textilním vyztužením, 8 m —  •  •  •

Pěnový rozprašovač FS 300 —  •  •  •

Souprava O-kroužků  •  •  •  •

Hadice k čištění potrubí, 15 m  •  •  •  •

Souprava otočného kartáče  •  •  •  •

Čistič kamene a dřeva  •  •  •  •

Sací hadice  •  •  •  •

Čistič povrchů SC 300 —  •  •  •

Čistič povrchů SC 400  •  •  •  •

Čistič vozidel a vosk  •  •  •  •

Souprava k čištění vozidel —  •  •  •

Vodní filtr  •  •  •  •

Sací tryska na vodu  •  •  •  •

*Vibrace přenášené do ruky/paže podle normy ISO 5349-1 s tryskou s plochým proudem. **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje  
nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A).
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 = K dispozici — = Nedostupné

POZNÁMKA Před připojením stroje k rozvodu pitné vody se seznamte s 
národními předpisy, v případě potřeby použijte pojistku proti zpětnému 
průtoku. Při použití vysokotlakých čističů Husqvarna postupujte vždy podle
místních předpisů upravujících nakládání s odpadní vodou.

Používejte u svých vysokotlakých čističů 
vždy originální příslušenství a náhradní díly 
Husqvarna.
Příslušenství pro vysokotlaké čističe Husqvarna se 
vyvíjejí společně se stroji, aby plnily bezpečnostní 
předpisy a garantovaly optimální výkon produktu. 
Společnost Husqvarna doporučuje svěřit případné 
opravy kvalifikovanému technikovi, který používá pouze 
originální díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. 
Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V 
případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k 
použití nebo kontaktujte prodejce výrobků Husqvarna.

PW 460 PW 350 PW 235R PW 125

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky ● ● ●

Středně velké rezidenčních zahrady ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Malé rezidenčních zahrady ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Čištění vozidel ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Max. tlak, bary 160 150 135 125

Provozní tlak, max, bar 150 135 105 95

Průtok vody, l /h 570 – 650 420 – 500 350 – 520 320 – 460

Napětí, V 230 230 230 230

Jmenovitý výkon, W 3300 2100 1800 1500

Max. teplota přívodní vody, °C 60 40 40 40

Vibrace spouštěcí pistole se standardní tryskou, m /s²* < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1

Jmenovitý proud, A 14,5 9,5 8,0 7,4

Garantovaná hladina akustického výkonu LWA, dBA** 89 90 86 87

Max. výška pro samonasávání, m 1,0 1,0 0,5 0,5

Délka napájecího kabelu, m 5 5 5 5

Délka hadice, m 15 9 8 7

Objem nádrže na čisticí prostředek, l 2 0,5 0,5 0,5

Rozměry výrobku (Š × D × V), mm 390 × 350 × 810 350 × 325 × 710 265 × 275 × 845 300 × 315 × 820

Hmotnost, kg 28,4 18,8 10,4 7,1

FUNKCE

Kovové čerpadlo  •  •  •  •

Dvě otočné spojky a rychlopřípojka  •  •  •  •

Uložení na čističi  •  •  •  •

Rotační tryska  •  •  •  •

Tryska s plochým proudem, nastavení tlaku  •  •  •   (pevná)  •

Naviják hadice  •  •  •   (ruční)  •   (ruční)

Pěnový rozprašovač —  •  •  •

Hliníkové madlo pro přenášení  •  • — —

Hliníková teleskopická rukojeť  •  • — —

Uložení napájecího kabelu s rychlým uvolněním  •  • — —

Pružná vysokotlaká hadice —  •  •  •

Vysokotlaká hadice s ocelovým vyztužením  • — — —

Indukční motor  •  • — —

Dlouhá postřiková trubice  •  • — —

Rukojeť Low force  •  • — —

Mosazné čerpadlo  • — — —

Regulace tlaku  • — — —

Vnitřní nádrž na čisticí prostředek  • — — —

Písty s keramickou vrstvou  • — — —

Dálková regulace tlaku — —  • —

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zakřivená postřiková trubice  •  •  •  •

Pojistka zpětného průtoku  •  •  •  •

Prodlužovací hadice s ocelovým vyztužením, 10 m  •  •  •  •

Prodlužovací hadice s textilním vyztužením, 8 m —  •  •  •

Pěnový rozprašovač FS 300 —  •  •  •

Souprava O-kroužků  •  •  •  •

Hadice k čištění potrubí, 15 m  •  •  •  •

Souprava otočného kartáče  •  •  •  •

Čistič kamene a dřeva  •  •  •  •

Sací hadice  •  •  •  •

Čistič povrchů SC 300 —  •  •  •

Čistič povrchů SC 400  •  •  •  •

Čistič vozidel a vosk  •  •  •  •

Souprava k čištění vozidel —  •  •  •

Vodní filtr  •  •  •  •

Sací tryska na vodu  •  •  •  •

*Vibrace přenášené do ruky/paže podle normy ISO 5349-1 s tryskou s plochým proudem. **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje  
nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A).
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PŘEHLED VÝROBKŮ – VYSAVAČE

WDC 325L WDC 220

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Rozlehlé plochy ● ● ●

Středně rozlehlé plochy ● ● ● ● ● ●

Čistění vozidel ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Příkon, kW 1200 1000

Napětí, V 220–240 220–240

Průtok vzduchu, l/min 3700 3600

Objem kontejneru, l 25 20

Max. sání, mbar 235 210

Délka hadice, m 3,5 2,5

Průměr hadice, mm 32 32

Délka přívodního kabelu, m 5 5

Plocha mikro filtru, m2 0,003 0,003

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy 72 72

Čistá hmotnost výrobku 8500 7500

FUNKCE

Umývatelná PET vložka filtru • •

Poloautomatické čištění filtru • •

Rukojeť pro zvedání kontejneru • •

Hliníkové prodlužovací trubky • •

Stabilní kola s otočnými kolečky • •

Fleesový filtrační sáček • •

Odsávání nečistot • •

Úložný prostor pro příslušenství • •

Zásuvka pro automatické zapnutí/vypnutí • —

Ovládač regulace rychlosti a soft start • —

Třída prašnosti L • —

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Fleesové filtrační sáčky  •  •

PET filtr  •  •

Sada auto/kartáč  •  •

Přepínatelná podlahová hubice  •  •

Univerzální podlahová hubice suché a mokré vysávání  •  •

Adaptér hubice  •  •

Nerezová teleskopická trubka  •  •

 = K dispozici — = Nedostupné
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PŘEHLED VÝROBKŮ – ODMECHOVAČE

S138i S138C S500 PRO

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití ● ● ●

Příležitostné použití každý den

Občasné použití ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj energie Akumulátor Elektrická energie Benzín

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW — — 4,5 @ 3300 

Maximální doba provozu, min. 120 — —

Typ akumulátoru Li-ion — —

Kapacita akumulátoru, Ah 4,0 (BLi20) — —

Napětí akumulátoru, V 36 — —

Typická doba nabíjení, min 110 / 130 (QC80) — —

Výkon, W 900 1600 —

Výrobce motoru — — Briggs & Stratton

Typ motoru — — OHV

Označení motoru — — 950-series

Zdvihový objem válce, cm³ — — 208

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW — — 4,5 @ 3300 

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* — — 93

Pohon Bez pohonu kol Bez pohonu kol Bez pohonu kol

Poháněná kola — — —

Kola, materiál Plast Plast —

Velikost kol, přední/zadní, mm 170 / 150 170 / 150 211

Rychlost, km/ h — — —

Materiál žacího ústrojí Kompozitní Kompozitní Ocel 

Způsob sečení Sběr/Zadní výhoz Sběr/Zadní výhoz Odmechování

Šířka sečení, cm 37,5 37,5 50

Výška sečení, min – max, mm – 10 – + 5 – 10 – + 5 – 5 – 0

Stupně nastavení výšky sečení Stepless Stepless —

Typ sběrného koše Textilní s ochranou proti víření prachu Textilní s ochranou proti víření prachu —

Objem sběrného koše, litry 45 45 —

Typ rukojeti Ergonomická Ergonomická —

Objem palivové nádrže, litry — — 3,1

Hmotnost, kg 25,5 21,0 65

FUNKCE

Centrální nastavování výšky sečení • • —

Kola s dvojitými kuličkovými ložisky • • •

Sklopná rukojeť • • •

Nastavení výšky rukojeti • • •

Li-ion akumulátor • — —

savE™ • — —

Dvojitý bateriový slot • — —

Ovládač plynu — — •

Spojky brzdy žacího nože — — •

Provedení pro velkou zátěž — — •

 = K dispozici — = Nedostupné

*Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 2 dB(A).
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PŘEHLED VÝROBKŮ – KULTIVÁTORY

TR 430 Dual TF 335 T300RH Compact Pro

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Časté použití – nerozrušená půda a zarostlý pozemek ● ● ●

Časté použití – orání, kultivace a drážkování ● 

Časté použití – jednodušší kultivace, odmechování  
a zarovnávání okrajů trávníku

● ● ● ●

Občasné použití – kultivace a drážkování ● ● ● ● 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Kohler Briggs & Stratton Honda

Typ motoru Courage CR950 GX25

Zdvihový objem válce, cm³ 196 208 25

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 3,5 @ 3600 4,5 @ 3300 0,6 @ 6500

Objem palivové nádrže, litry 3,2 3,1 0,58

Typ převodovky Řetěz/Převod Řetězová / Ruční Šnekový převod/Manuální

Převodové stupně dopředu 1 2 1

Převodové stupně dozadu 1 1 —

Typ kultivátoru Zadní hrot Přední hrot Přední hrot

Počet hrotů 10 6 4

Rozměry pneumatik, mm 330 320 225

Pracovní šířka, cm 43 80 24

Pracovní hloubka, cm 16,5 30 15

Hmotnost, kg 89 58 12

FUNKCE

Rukojeť pro přenášení — —  •

Pneumatiky Chevron  • — —

Hroty s obousměrným otáčením — — —

Vyrovnávací závaží  • — —

Odnímatelná převodovka —  • —

Tažná tyč —  •  •

Poháněná kola  • — —

Hroty s obousměrným otáčením  • — —

Sklopná rukojeť —  •  •

Řadící páka na řídící rukojeti  •  • —

Horizontálně nastavitelná rukojeť —  • —

Ochranné kryty proti poškození rostlin —  • —

Převodovka dozadu — — —

Kryt hrotů  •  • —

Transportní kolečko — —  •

Vertikálně nastavitelná rukojeť —  • —

Vertically adjustable handlebar —  • —

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zarovnávač okrajů trávníku — —  •

Odmechovač — —  •

Pluh —  • —

Půdní pluh — —  •

Půdní pluh s kovovými koly —  • —

Provzdušňovač — —  •

Nástroj k odplevelení — —  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné
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TR 430 Dual TF 335 T300RH Compact Pro

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Časté použití – nerozrušená půda a zarostlý pozemek ● ● ●

Časté použití – orání, kultivace a drážkování ● 

Časté použití – jednodušší kultivace, odmechování  
a zarovnávání okrajů trávníku

● ● ● ●

Občasné použití – kultivace a drážkování ● ● ● ● 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobce motoru Kohler Briggs & Stratton Honda

Typ motoru Courage CR950 GX25

Zdvihový objem válce, cm³ 196 208 25

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 3,5 @ 3600 4,5 @ 3300 0,6 @ 6500

Objem palivové nádrže, litry 3,2 3,1 0,58

Typ převodovky Řetěz/Převod Řetězová / Ruční Šnekový převod/Manuální

Převodové stupně dopředu 1 2 1

Převodové stupně dozadu 1 1 —

Typ kultivátoru Zadní hrot Přední hrot Přední hrot

Počet hrotů 10 6 4

Rozměry pneumatik, mm 330 320 225

Pracovní šířka, cm 43 80 24

Pracovní hloubka, cm 16,5 30 15

Hmotnost, kg 89 58 12

FUNKCE

Rukojeť pro přenášení — —  •

Pneumatiky Chevron  • — —

Hroty s obousměrným otáčením — — —

Vyrovnávací závaží  • — —

Odnímatelná převodovka —  • —

Tažná tyč —  •  •

Poháněná kola  • — —

Hroty s obousměrným otáčením  • — —

Sklopná rukojeť —  •  •

Řadící páka na řídící rukojeti  •  • —

Horizontálně nastavitelná rukojeť —  • —

Ochranné kryty proti poškození rostlin —  • —

Převodovka dozadu — — —

Kryt hrotů  •  • —

Transportní kolečko — —  •

Vertikálně nastavitelná rukojeť —  • —

Vertically adjustable handlebar —  • —

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zarovnávač okrajů trávníku — —  •

Odmechovač — —  •

Pluh —  • —

Půdní pluh — —  •

Půdní pluh s kovovými koly —  • —

Provzdušňovač — —  •

Nástroj k odplevelení — —  •

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

Používejte u svých kultivátorů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují 
bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění 
pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní  
díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.  
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného  
dealera výrobků Husqvarna.

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.
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PŘEHLED VÝROBKŮ – SNĚHOVÉ FRÉZY

ST 230P ST 227P ST 224 ST 131

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Časté použití – obtížné povrchy ● ● ●  ●  

Časté použití – běžné povrchy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasné použití – velká množství sněhu ● ● ● ● ● ●  

Občasné použití – menší množství sněhu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ motoru Čtyřdobý, pro sněhové frézy Čtyřdobý, pro sněhové frézy Čtyřdobý, pro sněhové frézy Čtyřdobý, pro sněhové frézy

Značka motoru Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium

Zdvihový objem válce, cm³ 291 254 208 208

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 7,2 @ 3600 5,6 @ 3600 4,7 @ 3600 4,0 @ 3450

Objem palivové nádrže, litry 2,7 2,7 2,6 1,4

Pracovní šířka, cm 76 68 61 53

Výška nasávání, cm 58,4 58,4 58,4 33,0

Průměr šneku, cm 30,5 30,5 30,5 20,3

Rozměr pneumatiky, jedna náprava, v palcích 16  ×  4,8 15  ×  5,0 15  ×  5,0 8  ×  1,75

Hmotnost, kg 107,9 96,2 90,1 39,3

FUNKCE

Dvoustupňový systém  •  •  • —

Jednostupňový systém — — —  •

Nastavitelné kluzné lyžiny  •  •  • —

Lopatka na čištění  •  •  • —

Řezač sněhových závějí ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Nástavec deflektoru — — — —

Uzávěrka diferenciálu  •  •  • —

Elektrický startér  •  •  •  •

Podávací šnek s kuličkovými ložisky  •  •  • —

Vyhřívané rukojeti  •  •  • —

Odolný šnek — — — —

Kryt odolného šneku — — — —

Odolné lyžiny ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Výhoz s vysokou rychlostí  •  •  • —

Hydrostatický pohon — — — —

LED světlomety  •  •  • —

Deflektor ovládaný pákou  •  •  • —

Výhoz ovládaný pákou  •  •  • —

Posilovač řízení  •  • — —

Kvalitní ovládací kabely  •  •  •  •

Sklápěcí rukojeť s rychlým uvolněním — — —  •

Motor při nečinnosti může běžet na volnoběh  •  •  • —

Variabilní rychlost pohonu  •  •  • —

X-trac, pneumatiky s hlubokým vzorkem  •  •  • —

—

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

Používejte u svých sněhových fréz vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna
Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz 
a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky,  
kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých 
výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.
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ST 230P ST 227P ST 224 ST 131

TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Časté použití – obtížné povrchy ● ● ●  ●  

Časté použití – běžné povrchy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Občasné použití – velká množství sněhu ● ● ● ● ● ●  

Občasné použití – menší množství sněhu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ motoru Čtyřdobý, pro sněhové frézy Čtyřdobý, pro sněhové frézy Čtyřdobý, pro sněhové frézy Čtyřdobý, pro sněhové frézy

Značka motoru Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium

Zdvihový objem válce, cm³ 291 254 208 208

Čistý výkon při nastavených ot./min, kW 7,2 @ 3600 5,6 @ 3600 4,7 @ 3600 4,0 @ 3450

Objem palivové nádrže, litry 2,7 2,7 2,6 1,4

Pracovní šířka, cm 76 68 61 53

Výška nasávání, cm 58,4 58,4 58,4 33,0

Průměr šneku, cm 30,5 30,5 30,5 20,3

Rozměr pneumatiky, jedna náprava, v palcích 16  ×  4,8 15  ×  5,0 15  ×  5,0 8  ×  1,75

Hmotnost, kg 107,9 96,2 90,1 39,3

FUNKCE

Dvoustupňový systém  •  •  • —

Jednostupňový systém — — —  •

Nastavitelné kluzné lyžiny  •  •  • —

Lopatka na čištění  •  •  • —

Řezač sněhových závějí ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Nástavec deflektoru — — — —

Uzávěrka diferenciálu  •  •  • —

Elektrický startér  •  •  •  •

Podávací šnek s kuličkovými ložisky  •  •  • —

Vyhřívané rukojeti  •  •  • —

Odolný šnek — — — —

Kryt odolného šneku — — — —

Odolné lyžiny ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Výhoz s vysokou rychlostí  •  •  • —

Hydrostatický pohon — — — —

LED světlomety  •  •  • —

Deflektor ovládaný pákou  •  •  • —

Výhoz ovládaný pákou  •  •  • —

Posilovač řízení  •  • — —

Kvalitní ovládací kabely  •  •  •  •

Sklápěcí rukojeť s rychlým uvolněním — — —  •

Motor při nečinnosti může běžet na volnoběh  •  •  • —

Variabilní rychlost pohonu  •  •  • —

X-trac, pneumatiky s hlubokým vzorkem  •  •  • —

—

 = K dispozici ( ) = Příslušenství — = Nedostupné

NOMINÁLNÍ VÝKON Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon 
typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém 
počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.
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SLOVNÍK HUSQVARNA
A

ACTIVE AIR FILTRATION™ Nový systém aktivní filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je 
jedním z nejúčinnějších systémů pro filtraci vzduchu na trhu a zajistí provoz až po dobu 
jednoho roku bez nutnosti servisu filtru.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) Je jedinečné řešení, kdy žací ústrojí, nůž a 
výhozový tunel produkují optimální tok vzduchu. To přináší prvotřídní výsledky sekání ve 
všech režimech sekání a pomáhá naplnit sběrný koš na optimální úroveň pro méně časté 
vyprazdňování.

AIR INJECTION™ Tento systém čištění vzduchu pomocí odstředivé síly snižuje opotřebení 
a prodlužuje dobu provozu mezi čištěním filtru.

AIR PURGE Stroj se velmi snadno startuje díky pomocné palivové pumpičce Air Purge.

AKUMULÁTOR S VYSOKOU KAPACITOU Akumulátor s vysokou kapacitou umožňují výkon 
srovnatelný s benzínovými stroji. 

AUTOMATICKÁ FUNKCE STARTOVÁNÍ SMART START® Motor a startér byly navrženy 
tak, aby stroj nastartoval rychle a při minimální námaze. Odpor ve startovacím lanku je 
snížen až o 40 %. 

AUTOMATICKÁ SPOJKA NOŽE Žací nože se automaticky roztočí, jakmile je žací ústrojí 
spuštěno dolů.

AUTOMATICKÉ PŘIZPŮSOBENÍ TRASY Robotická sekačka automaticky snímá úzké 
průjezdy a upraví průjezd takovými místy tak, aby se vyhnula nežádoucím trasám.

AUTOMATICKÉ VRÁCENÍ VYPÍNAČE DO POLOHY ZAPNUTO Vypínač se automaticky vrací 
na pozici ON, čímž umožňuje bezproblémové startování. 

AutoTune™ Maximální výkon díky automatickému nastavení motoru. Neztrácíte čas 
manuálním seřizováním karburátoru. Systém AutoTune™ kompenzuje různá paliva, 
nadmořskou výšku, vlhkost a okolní teplotu.

AUTOWALK™ 2 Obouruční ovládání rychlosti umožňuje přepínání mezi pravorukým nebo 
levorukým ovládáním rychlosti. Výsledkem je ergonomické ovládání a snadnější sekání 
kolem plotů a překážek, protože na jedné straně můžete uvolnit rukojeť, aniž by sekačka 
přestala pracovat.

B

BIOCLIP® (MULČOVÁNÍ) Tráva je posečena na velmi drobné kousky, které se rychle 
rozloží a vrátí na trávník jako hnojivo. Trávník je díky tomu odolnější vůči vyschnutí. Systém 
BioClip® je vhodný pro často sekané plochy. 

BIOCLIP® NASTAVITELNÝ ZE SEDADLA Snadné přepínání mezi režimem sbírání a 
režimem BioClip® (mulčování) centrálním ovládacím zařízením na přístrojové desce. 
Nemusíte opouštět místo řidiče.

BOČNÍ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU Boční napínání řetězu umožňuje snadné a rychlé nastavení 
řetězu.

C

CENTRÁLNÍ NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEKÁNÍ Rychlé a snadné nastavení výšky sekání 
jednou pákou ovládanou ze sedadla obsluhy. Seřízení je možné i při sekání.

CHLADIČ OLEJE Výměník tepla pro chlazení hydraulického systému. Chladící systém dokáže 
udržet teplotu oleje v bezpečných mezích. 

CHRÁNIČ PRO NÁRAZŮM ZEZADU Chránič proti nárazům zezadu chrání motor 
vyvětvovací pily před opotřebováním a poškozením.

Č

ČISTÍCÍ TYČKA Ucpanou trysku / tunel lze snadno vyčistit tyčkou.

ČTYŘI STEJNĚ VELKÁ KOLA Velká kola vpředu i vzadu pro optimální jízdní komfort, lepší 
přístup a nízké riziko poškození choulostivých ploch.

D

DÁLKOVÉ ODESÍLÁNÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV Pokud je provoz přerušen nenaplánovanou 
událostí, umožní tato funkce robotické sekačce na trávu odeslat textovou zprávu na před-
nastavené číslo mobilního telefonu. 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ STŘÍHACÍ LIŠTY Dálkové ovládání usnadňuje nastavení úhlu 
stříhací lišty během provozu.

DEFLEKTOR TRAKTORY TS MAJÍ STANDARDNĚ DEFLEKTORY S BOČNÍM VÝHOZEM. 
Traktory s integrovaným sběrem (TC) lze přeměnit na boční vyhazování s deflektorem 
(neplatí pro TC 130). 

DEFLEKTOR OVLÁDANÝ PÁKOU Ovládání vertikálního směru vyhazování páčkou na 
panelu.

DEFLEKTOR Traktory GT, YT a LT mají jako standard deflektory s bočním výhozem. Traktory s 
integrovaným sběrem (CT) lze přeměnit na boční vyhazování s deflektorem (ne pro CTH126 a 
CT126).

DEX, SYSTÉM ODSÁVÁNÍ PRACHU Díky našemu novému systému odsávání prachu je 
řezání čistější a méně náročné na spotřebu vody.

DRŽÁK NA NÁPOJ Pohodlný držák na nápoj pro občerstvení během práce.

DRŽÁK NÁKLADU Praktický prostor na kapotě motoru lze použít pro připojení zvláštního 
zařízení.

E

ELEKTRICKÉ VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE Pro extra snadné vyprazdňování sběr-
ného koše bez námahy. Stačí zmáčknout elektrický spínač a koš se automaticky otevře.

ELEKTRICKÝ STARTÉR Zasuňte zapalovací klíček a zatlačte na něj jako na tlačítko – 
sekačka se nastartuje hladce a bez námahy. Baterii lze vyjmout bez nářadí a lze ji samostat-
ně dobít.

ELEKTRICKÝ STARTÉR Zapojí se do zásuvky a stisknutím tlačítka se nastartuje motor. Jak-
mile se motor zahřeje, může se použít ruční startování.

ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ Pro usnadnění zapnutí žacího ústro-
jí. Jednoduše přepněte spínač na ovládacím panelu.

ELEKTRONIKA Startovací tlačítko, kontrolky parkovací brzdy, baterie, světlometů, ROS  
a spojky nožů.

ELGARD™ SYSTÉM Pokročilá elektronická ochrana proti přetížení upozorňuje na možnost 
přetížení změnou rychlosti otáčení.

ERGONOMICKÉ RUKOJETI Tvarovaná řídítka zajišťují vynikající uchopení ke snížení  
zbytečného zatížení pro optimální pohodlí a ergonomické ovládání.

ERGONOMICKÝ VOLANT Ergonomický a pohodlný volant.

G

GPS NAVIGACE Integrovaný GPS systém vytvoří mapu zahrady; k tomu se využívají také 
nainstalované hraniční a vodicí dráty.

H

HNACÍ SYSTÉM PROFESIONÁLNÍ KONSTRUKCE Převodovky řady ZT3400 Hydro-Gear 
jsou maximálně odolné a nabízejí vyšší pojezdovou rychlost s hladkým provozem. 

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK S vysokou přesností a lehkostí ovládá vpředu instalované zaří-
zení. Ovládán snadno dosažitelným joystickem umístěným na ovládacím panelu vedle 
sedadla.

HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA OVLÁDANÁ PEDÁLEM Snadné ovládání rychlosti a 
směru jízdy pedálovou hydrostatickou převodovkou. Samostatné pedály pro pohyb dopředu 
a dozadu.

HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA Optimalizuje rychlost a poskytuje vynikající jízdní 
pohodlí. Rychlost a směr se ovládají samostatnými pedály pro jízdu dopředu a dozadu.

I

INDIKÁTOR BATERIE S PŘÍPOJKOU NABÍJEČKY Indikátor jasně informuje o stavu 
baterie, takže snadno vidíte, kdy je potřeba dobít baterii. Přípojka nabíječky se pro 
maximálně pohodlné dobití baterie nachází vedle indikátoru. Vhodné pro nabíječku baterií 
Husqvarna XS 800 (nová přípojka) a BC 0,8.

INDIKÁTOR PLNÉHO KOŠE Signál indikuje čas, kdy je třeba vyprázdnit sběrný koš.

INDIKÁTOR STAVU AKUMULÁTORU Indikuje vybití akumulátoru a čas dobíjení.

INDIKÁTOR VÝŠKY TRÁVY Velmi dobře umístěné okno indikátoru usnadňuje ovládání 
nastavení výšky sekání.

INSTART™ Nastartování motoru sekačky na trávu zatažením za rukojeť, po uvolnění se 
motor vypne.

INTEGROVANÝ KROUŽEK PRO LANO Místo pro upevnění lana, které usnadňuje zdvihání 
řetězové pily nahoru do koruny stromu.

SLOVNÍČEK FUNKCÍ
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J

JEDNODUCHÁ VÝMĚNA NÁSTAVCE Vestavěná rychlá pojistka hřídele umožňuje snad-
nou a rychlou výměnu nástavce.

K

KARBURÁTOR S TLUMIČEM VIBRACÍ Tlumení vibrací v karburátoru umožňuje motoru, 
aby běžel hladce a bez zbytečného seřizování.

KATALYZÁTOR Snižuje množství uhlovodíků až o 50 % a množství oxidu uhličitého až o 
25 %.

KLÍNOVÝ ŘEMEN POLY-V Pro lepší přenos výkonu, méně časté napínání a větší životnost.

KLOUBOVÉ ŘÍZENÍ Jedinečný systém řízení umožňuje dvojici zadních kol natáčet se 
vespod stroje. Výsledkem je lepší manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při 
plném otočení vo lantem.

KOLA S DVOJITÝMI KULIČKOVÝMI LOŽISKY Zajišťují snadný pohyb sekačky, aniž by 
došlo k jejich uvolnění, a to i po mnoha letech používání. 

KOLA UMOŽŇUJÍCÍ JÍZDU PŘES NEROVNOSTI A VÁLEC VPŘEDU Většina žacích ústro-
jí je vybavena koly umožňujícími jízdu přes nerovnosti a některé i válcem vpředu. To snižuje 
riziko skalpování trávníku při sekání nerovného povrchu. 

KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA GPS Sledování přes GPS při odcizení. Upozornění SMS. Změny 
nastavení i potvrzování aktuálního stavu lze provádět dálkově.

KRYT COMBI Stejný kryt žacího ústrojí lze použít i při použití strunové hlavy a vyžínacího 
kotouče.

KRYT NOŽŮ Minimalizuje odlétávání nečistot od rotujících nožů.

KRYT ŠNEKU PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ Robustní a odolný kryt šneku umožňuje náročný 
provoz, efektivní odklízení sněhu a dlouhou životnost produktu.

KRYTY PRO OCHRANU ROSTLIN Chrání rostliny na pracovní ploše.

KVALITNÍ OVLÁDACÍ KABELY Odolné kabely pro dlouhou životnost se zvýšenou odolnos-
tí vůči chladnému počasí.

L

LED SVĚTLOMETY O 50 % větší osvětlená plocha v porovnání s tradičními žárovkovými 
světlomety. 

LITÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA Těžká odlévaná přední náprava poskytuje lepší rovnováhu a sta-
bilitu, dokonce i se sběrným košem.

LOW VIB® + Systém Low Vib® + je vyvinutější a sofistikovanější systém Low Vib® pro hladiny 
vibrací pod 2,5 m / s².

LOW VIB® Efektivní tlumiče absorbují vibrace, čímž šetří paže a ruce uživatele.

M

METEOČASOVAČ Přizpůsobuje pracovní dobu rychlosti růstu trávníku; to znamená, že 
robotická sekačka maximalizuje nebo minimalizuje dobu sekání v závislosti na počasí.

MOTOR S TLAKOVÝM MAZÁNÍM Olejové čerpadlo zajistí, že všechny důležité části stro-
je budou dostatečně promazány. 

MOTOR ZA ŘÍDIČEM Díky motoru umístěnému vzadu máte ze sedadla lepší přehled o 
sekání a budete méně obtěžováni hlukem a emisemi. 

MY AUTOMOWER® Aplikace pro telefony iPhone, která vám umožňuje řídit robotickou 
sekačku na trávu mobilním telefonem.

N

NÁHON NA VŠECHNA KOLA (4X4) Náhon na všechna kola (AWD) zaručuje průchodnost na 
nerovných, mokrých a klouzavých površích a svazích. Systém AWD automaticky seřizuje 
průchodnost na každém kole v závislosti na situaci a podmínkách povrchu.

NAPÍNAČ ŘETĚZU BEZ NÁŘADÍ Rychlé a snadné napínání řetězu a smontování lišty a 
řetězu bez použití jakéhokoliv nářadí.

NÁRAZNÍK Účinně chrání přední část traktoru.

NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI Nastavitelná výška rukojeti pro lepší ergonomii.

NASTAVITELNÁ HLOUBKA HROTŮ Pro snadné nastavení kultivační hloubky.

NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ Optimální pracovní polohy je dosaženo horizontálním a ver-
tikálním seřízením řidítek pomocí křídlové matice.

NASTAVITELNÁ STŘÍHACÍ LIŠTA Nastavitelná stříhací lišta umožňuje větší univerzálnost 
a méně únavnou práci.

NASTAVITELNÁ ZADNÍ RUKOJEŤ Zadní rukojeť je nastavitelná, čímž usnadňuje stříhání 
stran a horních částí živých plotů.

NASTAVITELNÉ PODLOŽKY Umožňují nastavit vzdálenost mezi krytem šneku a zemí kvůli 
ochraně země / povrchu.

NASTAVITELNÉ, POSUVNÉ SEDADLO Lze nastavit při sezení; sedadlo se pohybuje 
dopředu a dolů nebo dozadu a nahoru.

NASTAVITELNÝ VOLANT Teleskopický sloupek řízení umožňuje nastavení výšky volantu, 
kvůli lepší ergonomii a pohodlí.

NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEKÁNÍ NA BLATNÍKU Snadno přístupné nastavování výšky 
sekání pro lepší ergonomii. Pomocná pružina usnadňuje nastavení.

NOSNÝ POPRUH BALANCE X™ Jedinečný, ergonomický popruh, který efektivně rozkládá 
hmotnost stroje a maximalizuje jeho výbornou rovnováhu. Se strojem se pohybujete 
mnohem lehčeji, snadněji a méně namáhavě. Ergonomický popruh s širokou oporou zad, 
který rozkládá zátěž na větší plochu těla. Bederní popruh s nárazuvzdornou vycpávkou na 
bedrech.

NOSNÝ POPRUH BALANCE Ergonomický popruh, který optimálně rozkládá zátěž mezi 
ramena, hruď a záda. Široce vypolstrované popruhy a široká destička na zádech snižují zátěž. 
Vycpávka na bedrech s pohyblivým připojením snižuje potřebný pohyb těla.

O

OBOUSMĚRNÉ OTÁČENÍ Vyžínací hlava se může otáčet jak doleva, tak doprava. Tráva na 
chodnících tak bude minulostí. 

OCELOVÝ NÁRAZNÍK Odolný ocelový nárazník chrání přední část stroje.

ODDĚLITELNÁ PŘEVODOVKA Oddělitelná převodovka s maznicí.

ODNÍMATELNÁ NOSNÁ TRUBKA Odnímatelná nosná trubka pro snadnou přepravu a 
skladování.

ODNÍMATELNÝ AKUMULÁTOR Akumulátor je vybavený držadlem na přenášení a velmi 
snadno se vyndavá a nabíjí. Akumulátor je možné nabíjet, i když je instalvoaný ve stroji.

OVLADAČ DEFLEKTORU Snadná změna nasměrování deflektoru otáčečem s komfortním 
umístěním. 

OVLÁDACÍ PRVKY Snadno přístupné ovládací prvky pro start, zastavení a pohyb zpět 
zaručují pohodlné ovládání.

OVLÁDÁNÍ PLYNU POMOCÍ PALCE Ovládání plynu pomocí palce pro efektivitu a přesné 
ovládání. Snižuje zatížení svalů rukou.

P

PEDÁLOVÁ CVT PŘEVODOVKA Rychlost a směr se ovládají pedály, takže můžete oběma 
rukama držet volant a bezpečně řídit stroj. 

PALIVOVÁ PUMPIČKA Palivová pumpička pro snadné startování s nižším počtem vytažení 
startovacího lanka.

PEDÁLOVÉ OVLÁDÁNÍ ZVEDÁKU ŽACÍHO ÚSTROJÍ Ergonomicky navržený systém 
zvedání žacího ústrojí nabízí přesné nastavení výšky sekání v 6 mm (1 / 4 palce) krocích a je 
standardně vybaven pedálovým ovládáním zvedáku žacího ústrojí. Snadné a rychlé nasta-
vení ze sedadla obsluhy.

PLYNULÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI Umožňuje upravit rychlost pojezdu podle potřeb a pod-
mínek travnaté plochy, na které probíhá práce.

PNEUMATICKÝ POHON Pro maximální pohodlí a manévro vatelnost.

PNEUMATIKY CHEVRON Velká kola s hlubokým vzorkem pro optimální stabilitu.

POČÍTADLO MOTOHODIN Pomáhá s přehledem o servisních intervalech a intervalech 
údržby.

POHÁNĚNÁ KOLA Hnací kola pro snadný a pohodlný provoz.

POPRUH BALANCE XT™ Popruh poskytující prvotřídní ergonomii. Zátěž je rozložena na 
obě ramena, přes hrudník, záda a boky. Díky tomu stroj působí mnohem lehčeji a pohyb s ním 
není tak namáhavý. Široký nastavitelný zádový popruh, který je ventilován a tvarován tak, 
aby se přizpůsobil křivce zad, dovoluje nastavení podle různých velikostí těla. Široký pol-
strovaný bederní popruh. Nárazuvzdorná vycpávka na bedrech s pohyblivým připojením 
snižuje namáhání těla.
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POSILOVAČ ŘÍZENÍ Hydraulický tlak, který pomáhá při otáčení koly, snižuje námahu při 
řízení, takže manévrování je snazší, jistější a lehčí.

PREMIUM SEDADLO Pohodlné sedadlo Premium s vysokým opěradlem a opěrkami rukou. 
Sedadlo je samoodvodňovací a lze jej sklopit a ochránit tak před deštěm.

PRODLOUŽENÍ DEFLEKTORU Zlepšuje provozní podmínky v extrémně lehkém a suchém 
sněhu a usnadňuje odklízení sněhu ve větru.

PROTIBĚŽNĚ SE OTÁČEJÍCÍ NOŽE Nože se otáčejí proti směru hodinových ručiček, takže 
půda se velice dobře kypří. Možnost hlubokého orání do těžké půdy.

PRŮHLEDNÁ NÁDRŽ Velká a průhledná palivová nádrž usnadňuje kontrolu množství paliva v 
nádrži.

PŘEDNÍ KOLA S KULIČKOVÝMI LOŽISKY Odolná kola s kuličkovými ložisky zajišťují 
dlouhodobý a bezproblémový servis při profesionálním používání.

PŘEDNÍ SVĚTLA Lepší viditelnost pojízdné sekačky a možnost práce za snížených světelných 
podmínek.

PŘENOSNÁ RUKOJEŤ / PŘENOSNÉ RUKOJETI Usnadňuje zvedání a přepravu.

PŘEPRAVNÍ KOLO / KOLA Pro snazší přepravu. Snadné zvedání během provozu.

PŘEVODOVKA S TROJITÝMI KULIČKOVÝMI LOŽISKY Má silnou převodovku se šne-
kovým převodem a s trojitými kuličkovými ložisky pro větší odolnost. 

PŘIDRŽENÉ MATICE LIŠTY Matice lišty jsou připevněny ke krytu spojky. Funkce brání 
uvolnění matic z krytu.

PŘÍDAVNÉ ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ Unikátní přídavné odsávací zařízení pro nepřekonatelné 
odsávání prachu.

PŘIPOJENÍ PRO VODNÍ HADICI Snadné připojení hadice usnadňuje čištění žacího ústrojí.

PŘIPOMENUTÍ STARTU Nápověda umístěná na vrchním krytu vám připomíná správné 
pořadí při startování.

R  

RÁM PRO PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ Snadná výměna mezi žacími ústrojími a vpředu nasa-
zenými přídavnými zařízeními, jako jsou kartáč, cepákové žací ústrojí, sněhová radlice nebo 
sněhová fréza. Bez nářadí nebo výměny řemene.

RYCHLÁ PŘEVODOVKA Pro mimořádně účinné sekání a rychlou přepravu.

RYCHLE ODNÍMATELNÝ KRYT VZDUCHOVÉHO FILTRU Umožní vám rychlý přístup ke 
vzduchovému filtru a zapalovací svíčce, abyste je mohli vyčistit nebo vyměnit. Ocenitelná 
přednost, obzvláště pokud se pila používá každodenně po dlouhou dobu.

RYCHLE ODNÍMATELNÝ VZDUCHOVÝ FILTR Usnadňuje vyjmutí vzduchového filtru z 
důvodu čištění nebo výměny. Není zapotřebí žádného nářadí.

RYCHLOUPÍNACÍ KRYT VÁLCE Šetří čas při výměně zapalovacích svíček a čištění. 

Ř

ŘADA E Řada řetězových pil vybavená funkcemi jako pružinový startovací systém pro 
snadnější startování s menším úsilím. Mezi další funkce patří rychlé a snadné napínání 
řetězu a montáž lišty a řetězu bez použití nářadí. 

ŘETĚZOVÁ BRZDA AKTIVOVANÁ SETRVAČNOSTÍ Pokud dojde ke zpětnému vrhu a 
špička lišty je vymrštěna směrem vzhůru, setrvačnost páky brzdy neprodleně aktivuje řetě-
zovou brzdu.

ŘEZNÁ DÉLKA LIŠTY Řezná délka se liší od celkové délky. Jde o vzdálenost od přední části 
pily k vrcholu špičky se zaokrouhlením na nejbližší palec.

ŘEZAČ SNĚHOVÝCH ZÁVĚJÍ Lepší výkon v hlubokém sněhu.

S

savE™ Maximalizace doby provozu našich výrobků poháněných ba  teriemi.

SAMOSTATNÝ STARTÉR Samostatný startér usnadňuje případnou výměnu startovacího 
lanka. Snadná údržba a servis.

SBĚR Při sběru trávy bude sekání upravenější. Nebezpečí rozšíření plevele je menší a 
sebraná tráva se snadno z koše vysype do kompostu. Můžete sbírat i listí a větvičky. 

SBĚRNÝ KOŠ Naše velké a efektivní traktorové sběrné koše jsou perfektní pro sběr listí i 
trávy. Integrované sběrné koše se snadno vyprazdňují z místa řidiče.

SEŘIDITELNÉ OLEJOVÉ ČERPADLO Nastavitelné olejové čerpadlo poskytuje liště a řetězu 
správné množství mazání pro každý úkol.

SERVISNÍ POLOHA Pro pohodlné čištění a servis můžete žací ústrojí bez jakéhokoliv 
nářadí rychle zvednout do servisní polohy.

SKLOPNÉ RUKOJETI Pro snadné skladování a přepravu.

SKRYTÉ KABELY Kabely jsou skryty v trubkách rukojetí, což eliminuje riziko jejich zamotání 
např. v plotu nebo poškození při sklopení rukojeti.

SMART START® – PRUŽINOVÝ STARTOVACÍ SYSTÉM Při vytažení startovacího lanka 
speciální pružina snižuje odpor kabelu o 40 %.

SMART START® FUNKCE, DEKOMPRESNÍ VENTIL Motor a startér byly navrženy tak, 
aby stroj nastartoval rychle a při mini mální námaze.

SMARTCARB™ KARBURÁTOR Naše karburátory s vestavěnou automatickou kompenzací 
zanešení filtru udržují konstantní poměr paliva a vzduchu, takže si motor udržuje maximální 
výkon i v případě, kdy začne docházet k ucpávání filtrů.

SMARTSWITCH Komfort a bezpečnost bezklíčového ovládání, okamžitá reakce kontrolek 
parkovací brzdy, stavu baterie, světlometů, zpětného operačního systému a spojky nožů a 
také jednoduché startování a vypínání jedním dotykem.

SNADNO SEŘIDITELNÝ KRYT KOTOUČE Kryt kotouče lze rychle a snadno přizpůsobit 
během provozu.

SNADNO UCHOPITELNÁ RUKOJEŤ Snižuje vibrace a námahu a zvyšuje pohodlí uživatele.

SOFTSTART™ SYSTÉM Elektronický systém SoftStart™ umožňuje rozběh pomocí běžných 
pojistek.

SOUPRAVA / SADA BIOCLIP® Umožňuje přeměnit traktor s bočním vyhazováním na sys-
tém BioClip® (mulčování), což znamená, že tráva se poseká na drobné kousky, které se 
použijí na trávník jako hnojivo, díky tomu je odolnější vůči vyschnutí.

SPOJKA ŽACÍHO NOŽE Umožňuje zastavení nožů při běžícím motoru. Skvělý prvek, když 
potřebujete přejít štěrkový chodník nebo vyprázdnit sběrný koš. 

SPOLEČNÉ OVLÁDÁNÍ SYTIČ / VYPÍNAČ Společné ovládání sytič / vypínač umožňuje 
snadnější startování a snižuje riziko přehřátí motoru.

ŠNEK PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ Robustní šnek poskytuje prvotřídní výkon při práci ve zmr-
zlém a extrémně mokrém sněhu.

STARTOVÁNÍ BEZ SYTIČE Snadné startování s automatickým sytičem. Prostě otočte 
klíčkem a můžete jet.

SYSTÉM AIR INDUCTION™ Výkonný proud vzduchu zvedá trávu před sekáním, pro vyni-
kající sekání a sběr trávy a listí. 

SYSTÉM NOŽŮ RAPIDREPLACE™ Žací nože lze snadno vyjmout a vyměnit bez použití 
nářadí. To znamená bezpečný a rychlý servis nožů – a s ostřejšími noži budou vaše trávníky 
zdravější.

SYSTÉM PÁSOVÉHO POHONU Účinná práce na povrchu pokrytém ledem, v hlubším sně-
hu nebo na svazích vyžaduje maxi mální přilnavost. Do náročnějších podmínek doporučuje-
me sněhové frézy s pásovým pohonem pro kvalitní přilnavost s velkou styčnou plochou se 
zemí.

SYSTÉM READYSTART Systém ReadyStart snižuje potřebu ruční přípravy nebo používání 
sytiče motoru. Rovněž se snižuje odpor ve startovacím lanku o 30 %, což umožňuje velmi 
snadné nastartování sekačky.

SYSTÉM ŘÍZENÍ S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ Samostatný hydraulický pohon 
kol umožňuje velmi přesné ovládání, stroj se může otáčet kolem své vlastní osy s nulovým 
poloměrem otáčení.

SVĚTLOMETY Lepší viditelnost pracovní plochy a možnost práce za snížených světelných 
podmínek.

T

TAP-N-GO® Funkce Tap-n-Go® pro rychlý posun struny. Pro vysunutí struny klepněte 
strunovou hlavou o zem.

TEMPOMAT Pohodlná, efektivní funkce, která zajišťuje rovnoměrnou rychlost traktoru 
dokonce i na zvlněném nebo svažujícím se trávníku. 

TRANSPORTNÍ POLOHA STŘÍHACÍ LIŠTY Stříhací lištu lze sklopit dozadu podél trubky 
do přepravního režimu, což usnadňuje přepravu a skladování.

U

ULTRAZVUKOVÝ SENZOR Vestavěné snímače využívající ultra zvukovou technologii 
pomáhají sekačce s nastavením rychlosti podle okolního prostředí a zabrání tvrdým 
nárazům.

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Uzávěrka diferenciálu znamená, že jsou poháněna obě kola 
stroje. Spolu s hlubokým vzorkem pneumatik zajišťuje výbornou průchodnost.

SLOVNÍČEK FUNKCÍ
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V

VELKÁ SBÍHAVOST KOL Pro lepší přilnavost kol k povrchu bez zanechání zbytečných stop 
v trávníku.

VENTILAČNÍ OTVORY SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ Dolů směřující ventilační otvory na sběrném koši 
odvádějí hluk a prach směrem dolů, mimo uživatele, což vytváří příjemnější pracovní pro-
středí.

VIDITELNÁ HLADINA PALIVA Umožňuje uživateli včas zpozorovat, kdy je třeba doplnit 
palivo.

VOLBA PŘEVODŮ NA RUKOJETI Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými ovládacími 
prvky.

VOLITELNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ Na většinu z našich riderů lze připojit různá žací ústrojí, pro 
zajištění perfektního výsledku sekání.

VPŘEDU ZAVĚŠENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ Vpředu zavěšené žací ústroji pro vynikající přístup do 
rohů a pod keře, lavičky v parku, atd.

VŘETENOVÁ TICHÁ SEKAČKA Nízké tření mezi noži válců a břitem minimalizuje odpor a 
hluk, díky tomu se sekačka velmi snadno tlačí. 

VÝHOZ OVLÁDANÝ PÁKOU Páčkou na panelu lze snadno měnit směr vyhazování.

VÝHOZ S VYSOKOU RYCHLOSTÍ Extra dlouhý výhoz sněhu.

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI Účinné topné spirály v přední a zadní rukojeti zajišťují lepší 
ovládání v chladných a vlhkých podmínkách.

VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ ŘÍZENÉ TERMOSTATEM Vyhřívání rukojetí řízené termostatem 
slouží pro práci v chladných a mokrých podmínkách.

VYHŘÍVANÝ KARBURÁTOR Vyhřívaný karburátor dovoluje motoru snadněji startovat a 
hladčeji běžet v chladném pracovním prostředí.

VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA Zajišťuje dobrou stabilitu a výjimečné pohodlí při jízdě.

VÝKYVNÁ ZADNÍ NÁPRAVA Zadní náprava se otáčí pro maxi mální průchodnost hnacích 
kol a hladkou jízdu na nerovných površích.

VÝMĚNNÝ OLEJOVÝ FILTR Olejový filtr se snadno vyměňuje, aby tak byla zajištěna cirku-
lace čistého oleje v motoru.

VYSOKÝ TVAROVANÝ SLOUPEK Vysoký tvarovaný sloupek umožňuje větší svobodu 
pohybu při práci na svazích.

X

X-TORQ® Náš přední patentovaný dvoudobý motor X-Torq® poskytuje větší výkon, když jej 
potřebujete. Ale s o 20 % menší spotřebou paliva a s o 75 % menším vypouštěním emisí, ve 
srovnání se standardním dvoudobým motorem. Je to zkrátka technologie, která pracuje pro 
vás a životní prostředí.

X-TRA ÚČINNÉ TLUMENÍ HLUKU Modely riderů označené „X“ jsou vybaveny automobil-
ovou kapotou motoru s materiálem absorbujícím hluk pro snížení hlučnosti. Tato technologie 
umožnila umožnila zvýšit výkon motoru a tím i rychlost nožů a pojezdu, čímž jsou modely X 
ještě účinnější. 

X-TRAC, HLUBOKÝ VZOR PNEUMATIK Pro výjimečně dobrou průchodnost.

XP® Prémiové profesionální řetězové pily – inovativní konstrukce a technika pro mimořádně 
vysokou produktivitu.

. Z

ZESÍLENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ Ocelová trubka na hraně žacího ústrojí pro větší odolnost.

ZADNÍ / BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ Tyto systémy mají vysokou kapacitu a jsou proto vhodné 
pro vyšší trávu, husté nekultivované trávníky a zřídka sečené plochy.

ZÁSLEPKA BIOCLIP® Změna systému sekání z integrovaného sběru na BioClip®. Záslepku 
obsahují všechny traktory CT.

ZÁVAŽÍ NA KOLA Zvyšuje tlak na kola a zlepšuje rovnováhu.

ZPÁTEČKA Lepší manévrovatelnost a ovládání. Zpětné otáčení pro snadnější provoz a lepší 
manévrovatelnost.

Ž

ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI Žací ústrojí Combi nabízí dva různé žací systémy pro všestranné 
použití. Vyberte si mezi systémem BioClip® pro hnojení trávníku a zadním výhozem pro 
účinné sekání ploch s vyšší a hrubší trávou. 

ŽACÍ ÚSTROJÍ S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM  Ústrojí s práškovým nástřikem pro delší 
životnost a odolnost proti korozi. 

ŽACÍ ÚSTROJÍ Z JEDNOHO KUSU Žací ústrojí vychází přímo z lisovny jako jeden kus, což 
znamená, že nemá žádné svařované části. To poskytuje velmi vysokou torzní pevnost a 
odolnost, stejně jako spolehlivý provoz.

ŽACÍ ÚSTROJÍ Z POZINKOVANÉ OCELI Žací ústrojí je pozin kované v galvanizačním pro-
cesu, což poskytuje vyšší odolnost. Také je lakované práškovou metodou pro lepší odolnost 
vůči korozi a delší životnost.

OSTATNÍ

12 V ZÁSUVKA Umožňuje zapojit přídavné elektrické zařízení, dobít mobilní telefon, atd.
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