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SKOVPLEJE OG TRÆPLEJE

Alt du skal bruge  
til en god arbejdsdag.

AUTOMOWER® EPOS  
MED VIRTUELLE GRÆNSER

Et helt nyt  
niveau af 
bekvemmelighed.

Produkter, tilbehør og digitale løsninger til et smartere arbejdsliv.



LÆS MERE PÅ SIDE 6–17

FEM GODE GRUNDE TIL,  
AT FAGFOLK VÆLGER 
HUSQVARNA
Der er mange årsager til, at fagfolk vælger Husqvarnas produkter og 
tjenesteydelser med de tilhørende fordele, der gør arbejdet lettere og 
mere effektivt. Her præsenterer vi fem koncepter, som kan være med  
til at øge produktiviteten, forbedre ydelsen, og ikke mindst at give dig  
et bedre arbejdsmiljø.

Vi anser det for Husqvarnas fornemste opgave altid at være på omgangshøjde 
med vores kunder og deres virksomheder og at have et indgående kendskab  
til den enkelte kundes situation og behov. Med det som udgangspunkt udvikler  
vi løsninger med det formål, at du og din virksomhed skal kunne arbejde mere 
hensigtsmæssigt og effektivt.
 Husqvarnas koncepter som robotplæneklippere og batteridrevet udstyr er  
de løsninger, der gør det lettere at holde styr på en maskinpark, led i en konstant 
udvikling, hvor vi altid bestræber os på at give vores kunder det bedst mulige 
grundlag for at drive en sund forretning.
 Men det er ikke nok at have fokus på udstyr og løsninger. Det er lige så vigtigt, 
at vores produkter fungerer optimalt i de sammenhænge og omgivelser, hvor de 
anvendes. Derfor er det så vigtigt at have et indgående kendskab til vores kunder,
Så vi i bedst muligt omfang kan tage hensyn til deres ønsker og behov, uanset  
om de arbejder erhvervsmæssigt eller hjemme i haven med vores produkter.  
 Vores innovative tilgang til den løbende produktudvikling skaber hele tiden 
endnu bedre produkter, så du både kan arbejde effektivt og mere hensigtsmæssigt 
– og samtidig opnå bedre og mere bæredygtige resultater. For din egen skyld.  
For vores skyld. Og af hensyn til os alle. Hver eneste dag.

DIN FREMGANG  
ER VORES 
SUCCESKRITERIUM
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BATTERIER OG OPLADERE
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SIKKERHEDSUDSTYR

HUSQVARNA SUPPORT

XPLORERFRITIDSTØJ

ZEROTURNKLIPPER

SKOVRYDDERE

BUSKRYDDERE OG TRIMMERE

PLÆNEKLIPPERE

BLÆSERE

FRONTKLIPPERE

MOTORSAVE

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

HÆKKEKLIPPERE

KAPSAVE

PRODUKTNYHEDER I 2021

INDHOLD

Husqvarna tilstræber løbende produktudvikling og 
forbeholder sig retten til at ændre design, specifikationer 
og udstyrsniveau uden foregående varsel. Alle produkter 

med bevægelige dele kan udgøre en fare ved forkert brug. 
Læs derfor altid instruktionerne omhyggeligt igennem før 
brug. Udstyr og ydelse kan variere fra marked til marked. 

Hos forhandleren kan du få flere oplysninger om udstyr og 
ydelse på dit marked. Hvad angår udformning og brug af 

beklædning med reflekser, er det vigtigt nøje at undersøge 
de relevante krav i dansk lovgivning. Alle tekniske 

oplysninger var korrekte på trykketidspunktet. Disse 
oplysninger kan dog ændres som følge af produktudvikling. 

Der tages forbehold for trykfejl.

LÆS MERE PÅ SIDE 14

HUSQVARNA  
FLEET SERVICES™
Overvåg og kontrollér dine robotplæneklippere. 
Hold styr på dit udstyr, få et omfattende overblik, 
hold forbindelsen til dit arbejde, og hold styr  
på placering, servicebehov, lagerbeholdning, 
emissioner og meget mere med Husqvarna  
Fleet Services™.



OVERVEJER DU AT 
KØBE EN MASKINE?
ER DET VIRKELIG 
NØDVENDIGT?
Vi er alle nødt til at blive mere bevidste om, hvordan vi kan medvirke til at 

skabe en mere bæredygtigt fremtid. Vi har forpligtet os til at påtage os vores 

del af ansvaret. Derfor udvikler vi digitale redskaber og maskiner, så du altid 

har de nyeste statistiske oplysninger om hele din maskinpark. Det er også 

derfor, vi bliver ved med at udvikle batteridrevne maskiner, der har samme 

effekt og kapacitet som de benzindrevne modeller. Og vi tager hensyn til 

cirkulær økonomi ved at tilstræbe at reducere spild mest muligt, når vi 

udforsker, hvordan man kan eje og have adgang til produkter på nye måder. 

For bare at nævne nogle af de mindre og større projekter, vi har gang i.

 Så næste gang, du overvejer at købe en af vores maskiner, kan du måske 

spørge dig selv: Har jeg virkelig brug for den (baseret på de statistiske 

oplysninger om maskinparken)? Og kan jeg i så fald vælge en batteridrevet 

model i stedet (det kan du i de fleste tilfælde)? 

 Sammen kan vi medvirke til en mere bæredygtig fremtid til gavn for dig, 

din virksomhed og hele kloden.

Din omlægning begynder her!  

Husqvarna har gang i mange forskellige miljørelaterede projekter med en ambitiøs målsætning om aktivt at bidrage  
til en bæredygtig fremtid for os alle. Se, hvad vi gør for at skabe reelle forandringer på husqvarna.com/sustainovate



Naturligt brændstof
Re-Power reducerer mængden af skadelige partikler 
sammenlignet med almindelig benzin og forbedrer 
samtidigt dit arbejdsmiljø. Den nye formel reducerer 
CO

2
 udledningen, og er klimakompenserende for en 

mere bæredygtig fremtid. Se side 149.

Lån en andens maskine 
Vi tænker, at det i fremtiden kan være et godt 
supplement til maskinparken at dele udstyr med 
andre. Derfor er vi i gang med et forsøg som vi 
kalder Tools For You. Se www.husqvarna.dk

En renere 
arbejdsplads.
Selvom vi har kraftfulde batteri-
produkter, har du nogle gange 
brug for benzindrevet maskiner  
til virkelig krævende opgaver. 
Heldigvis vores X-Torq® motor 
reducerer udstødnings emissioner. 
Godt for dig og folk i nærheden.  
Se side 9.

Må kraften  
være med dig
Skift til batteridrevne maskiner,  
og nyd at arbejde effektivt uden 
udstødning og stort set uden støj. 
Med vores batteridrevne maskiner 
kan du reducere omkostningerne 
og stadig være konkurrencedygtig, 
selv når kunder og lovgivning 
udfordrer os med skrappere krav. 
Se side 10–11.

Reducer CO2udslippet
Når du skifter fra benzin- til batteridrevne produkter, kan du registrere den 
gavnlige miljøeffekt af alt, hvad du bruger dem til. CO

2
-udslippet kan nemlig 

beregnes med vores digitale Carbon Footprint Calculator. Se side 17.

Med færre maskiner  
vinder alle.
Med Husqvarna Fleet Services™ får du adgang til 
maskindata, så du undgår at have for mange maskiner, 
som du sjældent bruger – det er nemlig spild af 
ressourcer. Et vinderkoncept for både din økonomi  
og vores miljø. Se side 14.

Lad robotplæneklipperen 
bevæge sig frit.

Automower® bevæger sig frit og leverer en 
ensartet, jævn og tæppelignende græsplæne. 

Den er næsten lydløs og uden direkte emissioner 
og frigør værdifuld tid, så du kan komme videre 

til din næste opgave. Se side 120.
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PROFESSIONEL 500 SERIE

TIL DE RIGTIGE 
FAGFOLK
Husqvarnas 500-serie omfatter produkter der er udviklet til fagfolk,  

der stiller store krav. De leverer et imponerende resultat og kan klare 

hårdt arbejde dag ud og dag ind. Uanset om du vælger en batteri- eller 

benzindrevet maskine, er den i alle detaljer udviklet til maksimeret 

ydelse og produktivitet. Med en af disse maskiner er selv den hårdeste 

opgave ikke noget problem. Dag efter dag, hele året rundt.

ALSIDIGT SORTIMENT

ALT, HVAD DU SKAL BRUGE FOR AT FÅ DET GJORT
Uanset om du skal klippe hæk, klippe store græsområder eller fælde en mindre 
skov, kan vi levere alt det du skal bruge, for at kunne klare arbejdet effektivt og 
praktisk. I vores sortiment finder du alt fra kommercielle håndholdte maskiner, 
kørende plæneklippere og jordfræsere til stærke motorsave, som er utroligt lette  
at håndtere. Vi er førende i verden når det gælder robotplæneklippere, og de 
leverer et perfekt resultat, mens du bruger tiden på noget andet. Vi tilbyder 
naturligvis service og support, så du kan holde tempoet oppe.
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TIL TUNGT ARBEJDE 

STÆRKE OG UDHOLDENDE 
LIGESOM DIG
Professionelt landskabsarbejde kan være krævende 
og udfordrende. Det er derfor Husqvarnas 500-serie 
udmærker sig, når det kommer til slidstyrke og 
holdbarhed. Hver eneste del af vores maskiner er 
omhyggeligt udvalgt, udviklet og testet til at modstå 
krævende formål for at maksimere drifttiden, 
minimere uplanlagte stop og gentagne vedlige-
holdel ses procedurer.

GENNEMTÆNKTE DETALJER  
OG FUNKTIONER

ARBEJD MERE EFFEKTIVT
Udstyr til kommercielt arbejde skal være holdbart og til 
at stole på. Men det skal også kunne klare arbejdet så 
effektivt om muligt. Når Husqvarna udvikler en maskine, 
er dens formål og produktivitet altid en central del  
af processen. Derfor kan du være sikker på at kunne 
arbejde hurtigt og effektivt, uden at det på nogen måde 
går ud over sikkerheden, ergonomien eller hensynet til 
omgivelserne. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi konstant 
udforsker nye teknologier og innovationer, så vi kan 
udstyre maskinerne med gennemtænkte og velfunge-
rende detaljer og funktioner, så du og din virksomhed 
kan arbejde endnu mere effektivt og produktivt.

MED BRUGEREN I CENTRUM

VI PASSER PÅ DIG
Vibrationsdæmpning med Low Vib®, nem start med 
Start Mode, behagelige styr og håndtag eller special-
designede og ergonomiske seler. Husqvarnas maskiner 
er både lette og godt afbalancerede, og alle detaljer og 
funktioner er nøje udviklet til maskinernes specifikke 
formål. Du mærker hurtigt, at du udsættes for færre 
vibrationer, og at du kan arbejde mere ergonomisk  
og med mindre besvær. Det er alt sammen med til at  
gøre arbejdsdagen bedre, og du vil kunne mærke  
en positiv forskel.

TIL DE RIGTIGE 
FAGFOLK
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DEN ØNSKEDE  
EFFEKT TIL OPGAVEN
Uanset om du vælger benzin- eller batteridrevet udstyr, kan du altid regne med at 

Husqvarnas teknologi leverer det ønskede resultat. Det er ikke uden grund, at vores 

totaktsmotorer og elektriske motorer giver maksimal ydelse og holdbarhed, for de  

er alle udviklet på baggrund af lang erfaring og mange års stolte traditioner inden  

for maskinkonstruktion. Altid med målsætningen om at øge din produktivitet.

HUSQVARNAS MOTORTEKNOLOGI

UDVIKLET AF HUSQVARNA  
– PASSER PERFEKT
Alle elektriske fjernbetjeninger og batterier er udviklet  
af Husqvarna. Det giver os mulighed for at optimere  
hele systemet, så vi får maskiner med lav vægt,  
et slankt design og perfekt balance.

HØJ ENERGI – HØJ EFFEKTIVITET
Hvis en maskine skal kunne bruges i lang tid ad gangen, er det 
altafgørende, at dens komponenter fungerer effektivt med minimalt 
energitab. Alle vores motorer, fjernbetjeninger og batterier er udviklet 
med henblik på høj effektivitet. Det betyder, at så meget som muligt  
af batteriets energi er til rådighed til det reelle arbejde.

BØRSTEFRI MOTORER – HØJ YDELSE
De kulfrie, elektriske motorer leverer et højt, konstant 
drejningsmoment også ved lave omdrejninger, hvilket  
er rigeligt til de fleste krævende opgaver. Formålet  
er at garantere brugstid og produktivitet.

HUSQVARNAS ELEKTRISKE 
ETORQMOTORER
Husqvarnas unikke E-TORQ-motorer udvikles og produceres af Husqvarna.  
De passer perfekt til de enkelte anvendelsesformål. Den kulfri konstruktion 
minimerer antallet af bevægelige dele, og de indkapslede motorer er 
konstrueret, så de kan håndtere langt og hårdt professionelt arbejde. 
Det kræver ingen vedligeholdelse og holder gennem hele 
produktets levetid.
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AUTOTUNE™

FULD KRAFT FRA MOTOREN  
UANSET FORHOLDENE 
Med AutoTune™ kan du altid regne med, at Husqvarna-motorsaven 
starter uden problemer og fungerer optimalt. AutoTune™ er en auto-
matisk funktion, der løbende finjusterer blandingen af luft og brændstof 
og kompenserer for faktorer som luftfugtighed, højde, temperatur og 
brændstofkvalitet. Ikke mindst tager AutoTune™ højde for, hvor tilstoppet 
luftfilteret er. Motoren kører perfekt – og du behøver aldrig mere justere 
karburatoren manuelt. 

HUSQVARNAS 
TOTAKTSMOTORER
Vi begyndte at bygge motorcykler i 1903, og lige 
siden har vi løbende videreudviklet totaktsmotoren. 
Den konstante stræben efter perfektion har ført til 
dagens stærke, pålidelige og effektive motorer. Men 
dér stopper vi ikke. Det er i de innovative detaljer, at 
de moderne Husqvarna-motorer virkelig skiller sig 
ud, for de sikrer, at motorerne kan yde det maksimale 
under alle forhold og udnytte hver eneste dråbe 
benzin optimalt.

XTORQ® – EFFEKTIV 
FORBRÆNDING
Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv 
forbrænding, uden at det går ud over effekten 
eller drejningsmomentet. For hver omdrejning 
blæses cylinderen igennem med frisk luft, 
inden blandingen af luft og brændstof sendes 
ind i cylinderen. Det forhindrer at uforbrændt 
brændstof blander sig med udstødningen.  
I praksis giver det sig udtryk i færre 
emissioner og lavere brændstofforbrug i 
forhold til tidligere modeller uden X-Torq®.

HURTIG, PÅLIDELIG OG  
KRAFTIG ACCELERATION
Husqvarnas kommercielle totaktsmotorer er 
optimeret til at levere maksimal acceleration  
og et højt drejningsmoment. Når det kombineres 
med hurtig motorstart, betyder accelerationen,  
at du kan få arbejdet overstået hurtigere, uden 
 at det går ud over maskinens effekt eller 
pålidelighed.
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BATTERI SERIE

FEM GODE GRUNDE TIL, AT FAGFOLK VÆLGER HUSQVARNA

REGNTÆT KONSTRUKTION

ARBEJD VIDERE I AL SLAGS VEJR
Regn, blæst eller solskin – det spiller ingen rolle. Konstruktionen bag 
vores batteridrevne maskiner er gennemtænkt og grundigt testet. 
Derfor opfylder maskinerne de skrappe IPX4-krav om beskyttelse  
af elektroniske produkter mod indtrængen af vand. Du får altså en 
pålidelig og holdbar maskine, der oven i købet egner sig godt til  
arbejde i vådt vejr.

INTET ER NYT, 
BORTSET FRA ALT
Den ligner måske sig selv. Og ja, den vil da også præstere på de imponerende 

niveauer, du er vant til. Men alligevel er den ny. Den er forandret. Den er 

bygget til at nå et helt nyt niveau af effektivitet. Fordi – frem for alt – er den 

bedre. For dig, for dine hænder og for din krop. Og for miljøet og fremtiden.

 For fagfolk er vores batteridrevne udstyr en sand fornøjelse at arbejde 

med. Fra de lave vibrationsniveauer, til den perfekte balance og den 

beskyttede, indkapslede motor, hjælper de batteridrevne produkter, både 

dig og miljøet med at blive bedre.

BRUGERGRÆNSEFLADE

BRINGER BEKVEMMELIGHEDEN VED 
BATTERIER OP PÅ ET NYT NIVEAU
Batteridrevne maskiner fra Husqvarna er så praktiske, som de kan  
blive. Du starter og stopper dem med et tryk på en knap og styrer dem 
nemt med det brugervenlige tastatur. Den intuitive brugergrænseflade 
viser tydeligt batteriets status og hastighedsindstillingerne. For at øge 
sikkerheden angiver en LED-indikator, når maskinen er tændt, og en 
timer slukker den automatisk efter en periode med inaktivitet.
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YDELSE

KLAR TIL KOMMERCIELT ARBEJDE
Vores kommercielle batteridrevne maskiner er nu stærkere end nogensinde. Effekt-/
vægtforholdet er imponerende, de har stor kapacitet og leverer en effektiv ydelse,  
der er fuldt på højde med det, der karakteriserer nogle af de stærkeste tilsvarende 
benzindrevne modeller. Hver maskines effekt giver et fuldt drejningsmoment fra  
nul omdrejninger pr. minut og er tilpasset efter maskinens formål. Samtidig sikrer 
maskinens robuste konstruktion og aktive køling, at du kan arbejde uden afbræk  
i al slags vejr. Desuden har maskinerne flere gennemtænkte funktioner, der gør 
arbejdet endnu mere effektivt og produktivt.

FLEKSIBILITET

BARE TAG ET BATTERI OG GÅ I GANG
Husqvarnas batterisystem er baseret på en fælles platform, der giver 
maksimal fleksibilitet. Derfor kan du frit vælge og vrage blandt vores 
batterier, opladere og tilbehør alt efter dit behov. Uanset om du vælger  
at bære batteriet på ryggen i en sele, at sætte batterier i bæltet eller 
arbejde med batteriet i selve maskinen, passer det hele perfekt sammen. 
Det er lige så nemt og praktisk, som du med rette kan forvente.  
Læs mere på side 138–145.

EGENUDVIKLET 

PERFEKT PASFORM,  
PERFEKT YDEEVNE
Husqvarnas litiumionbatterier er alle udviklet og testet af Husqvarna.  
Vi har lagt stor vægt på at sikre konstant høj ydeevne, holdbarhed, lang 
levetid og kort opladningstid. Takket være Husqvarnas unikke design, hvor 
alle vitale dele er indkapslede, er batterierne samtidig regn- og støvtætte. 
Det betyder, at du kan holde arbejdet i gang – uanset forholdene.
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KOMMERCIELLE ROBOTPLÆNEKLIPPERE

DU KAN NØJES MED AT SE PÅ, MENS 
DEN KLIPPER PLÆNEN PERFEKT
Vores kommercielle Automower®-robotplæneklippere er klassens 
bedste både i terrænet og på skråninger (Automower® 535 AWD kan 
endda klare skråninger på hele 70 %). De kan håndtere passager så 
smalle som 60 cm og levere en imponerende klippekvalitet. Og det 
bedste af det hele er, at de fungerer problemfrit døgnet rundt, mens  
du har fuld kontrol over alt – fra kontoret eller ude i marken – med 
Husqvarna Fleet Services™. Læs mere på side 120–129.

PLÆNEKLIPNING

DEN STØRSTE 
MASKINE  
ER IKKE ALTID  
DEN RIGTIGE 
Der er ikke to plæner, der er helt ens. Det er derfor, vi tilbyder så meget forskelligt 

udstyr – fra zero-turn- og frontklippere med stor kapacitet til praktiske trimmere  

og traditionelle plæneklippere. Netop fordi du altid kan vælge den helt rigtige 

plæneklipper til opgaven, kan du få arbejdet fra hånden så hurtigt som muligt uden  

at spilde tid på finklipning bagefter. Hvis du vælger en af vores kommercielle 

robotplæneklippere, slipper du helt for at bruge tid på plæneklipningen.
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KOMMERCIELLE FRONTKLIPPERE

KLIPPER HURTIGT MED STOR 
KAPACITET, KLIPPER OVERALT  
MED STOR MANØVREDYGTIGHED
Du kan roligt blive siddende indtil du er færdig med arbejdet. Med  
vores kommercielle frontklippere får du det bedste af begge verdener. 
Du får den store kapacitet, der skal til for at klippe store plæner i en fart, 
og takket være centerstyringen og den lave klippeaggregatprofil får du 
også den manøvredygtighed, der er nødvendig for at komme til rundt 
om buske, hegn og parkbænke. Ovenikøbet får du et fantastisk resultat.  
Læs mere på side 102–115. 
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HUSQVARNA FLEET SERVICES™

FEM GODE GRUNDE TIL, AT FAGFOLK VÆLGER HUSQVARNA

BARE SÆT EN SENSOR  
PÅ HVER MASKINE
Det har aldrig været nemmere at holde styr på udstyret. Hvis  
du sætter en Husqvarna-sensor på maskinerne, ved du altid  
hvor de befinder sig, hvor meget de er blevet brugt, om de 
trænger til service og meget andet. For Husqvarna Automower®, 
er forbindelsen for overvågning indbygget, lige fra starten.  
Du bevarer det fulde overblik og kan styre alt fra din computer, 
tablet eller telefon. Lær mere på siden.

EN NEMMERE 
MÅDE AT 
HOLDE STYR PÅ 
DIT UDSTYR

3 MÅNEDERS GRATIS PRØVEABONNEMENT
Prøv Husqvarna Fleet Services™, og se, hvordan det kan forbedre din virksomhed. 
Det er nemt at komme i gang. Køb det antal sensorer, du har brug for, og oplev et nyt 
niveau af kontrol, som tjenesten tilbyder – gratis i en prøveperiode på tre måneder. 
Læs mere på https://www.husqvarna.com/dk/graesplaenehave/
professionel/fleetservices/ for at se vilkår og betingelser.
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SPAR TID OG PENGE MED FJERNBETJENTE 
ROBOTPLÆNEKLIPPERNE
Du får maskindata og en række smarte funktioner, der sparer tid og penge, så du i 
stedet kan fokusere på at udbygge din forretning. Vores professionelle robotplæne-
klippere har f.eks. indbygget netopkobling, så du nemt kan spore dem og vælge 
indstillinger, uanset hvor du befinder dig. Læs mere på side 124125. 
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OVERBLIK OVER MASKINPARKEN

ALT UDSTYR SAMLET ÉT STED
Der er ingen grund til at have det hele på papir. Når du har Husqvarna 
Fleet Services™, kan du nemt tjekke oversigten over maskinparken  
og se, præcis hvor mange maskiner du har af hver slags. Hvis du giver 
maskinerne navne, er det nemt at skelne dem fra hinanden. Du kan 
sætte sensorer på alle typer udstyr, også maskiner fra andre producenter.
 Ved hjælp af tags kan forskellige maskiner kategoriseres og ”tagges” 
til forskellige formål. Du kan f.eks. ”tagge” maskiner til forskellige placeringer, 
til forskellige teams osv. Denne form for gruppering sikrer lettere 
håndtering i det daglige arbejde for de forskellige roller i Husqvarna 
Fleet Services™.

MASKINPOSITION

FØLG DEM ALLE PÅ ET KORT
Du kan altid holde styr på, hvor udstyret senest befandt sig. Appen 
registrerer en maskine, der er udstyret med en sensor, i samme 
øjeblik den er inden for Bluetooth-rækkevidde. Så hvis du prøver  
at finde en bestemt maskine, kan du bare tjekke kortet for at se,  
om den er på parkeret derhjemme, eller om den er ude på en opgave 
eller til service. Vores robotplæneklippere har indbygget GPS  
og netforbindelse, så de kan følges konstant.
 Tag-funktionen gør det muligt at få grupperede maskiner til at udføre 
specifikke opgaver inden for specifikke, forudindstillede geografiske 
placeringer, hvilket er særligt fordelagtigt for vores robotplæneklippere, 
der har indbygget GPS og tilslutningsmuligheder, så de hele tiden  
kan spores.

SÅDAN GØR DET DIN 
ARBEJDSDAG NEMMERE

FORBEDRET 
FILTRERING MED 

TAGS
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CO
2
UDSLIP

ET PRAKTISK VÆRKTØJ TIL 
REDUKTION AF CO2

Hvis du f.eks. arbejder for en kommune eller en entreprenørvirksomhed, 
vil det ofte være et krav, at CO2-udslippet skal mindskes. Carbon Footprint 
Calculator giver dig alle nødvendige data og beregner CO

2
-udslippet, 

så du kan tage de nødvendige forholdsregler – og selvfølgelig også 
rapportere løbende til de relevante parter.

SERVICEOVERBLIK

SERVICEHISTORIK OG BESKEDER
Med Husqvarna Fleet Services™ har du altid adgang til servicehistorik 
for hver eneste maskine. Du kan følge maskinernes status løbende, 
hvilket gør det lettere at løse problemer, når de opstår. Du kan også få 
påmindelser om serviceeftersyn på basis af reelle motortimer eller 
kalendertimer, så du er sikker på, at alt udstyr altid er i topform.

MASKINSTATISTIK

SE, HVORNÅR OG HVORDAN  
DE HAR VÆRET I BRUG
Eftersom sensorerne følger hver enkelt maskines motortimer, er det 
nemt at få et overblik med Husqvarna Fleet Services™. Du kan også 
få vist en log over arbejdsdagen med detaljeret overblik over det 
antal timer, maskinerne har været i brug de enkelte dage. 
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PRODUKTNYHEDER 2021

VI ER DEN BEDST 
MULIGE ARBEJDSDAG
HUSQVARNA T540i XP®  
OG HUSQVARNA 540i XP®
Imponerende skærekapacitet – på niveau med en professionel 40 cc benzindrevet 
kædesav. Derudover har vi tilføjet brugercentreret manøvredygtighed og præcision  
samt alle fordelene og bekvemmeligheden ved batterikraft: ingen direkte emissioner, 
færre vibrationer og mindre støj. Tophåndtaget på Husqvarna T540i XP® – og dens 
makker 540i XP® med baghåndtag – gør livet nemmere for alle naturpleje- og 
træplejespecialister – hvad enten de befinder sig i trætoppene eller på fast grund.  
T540i XP®-savens effektivitet skyldes det helt nye BLi200X-batteri, der er special-
designet til den nyskabende sav for at maksimere effekten uden at gå på kompromis  
med vægt eller balance. Side 30–33 og 144

HOLD HOVEDET  
KOLDT MED STIL
Denne hjelms adskillige luftindtag med 
fremragende ventilation samt tre forskellige 
visirer er velegnet til professionelle træplejere, 
der vil have den perfekte kombination af 
komfort og beskyttelse. Side 154
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PRODUKTNYHEDER 2021

VI ER DEN BEDST 
MULIGE ARBEJDSDAG



20 PRODUKTNYHEDER I 2021

PRODUKTNYHEDER 2021

FREMTIDEN INDEN FOR 
ROBOT PLÆNEKLIPPERE  
ER ANKOMMET

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
EPOSTEKNOLOGI
Verden er blevet mindre og mindre afhængig af ledninger.  
Men nu bliver robotplæneklipningen helt trådløs. Med Husqvarnas 
nye EPOS Automower®-robotplæneklipper er mulighederne 
blevet mere fleksible end nogensinde før. Brug én plæneklipper 
til flere områder forbundet med transportstier, alle styret af 
virtuelle grænser. Der er ikke længere brug for afgrænsnings-
kabler. Der er faktisk slet ikke brug for kabler af nogen art. 
Græsslåningen er blevet helt trådløs. Side 120



21PRODUKTNYHEDER I 2021

BESKYTTET I REGNEN
Husqvarnas ventilerede regntøj 
holder dig tør, når stormen rammer. 
Fremstillet af vandtæt, holdbart og 
strækbart materiale med smarte 
funktioner, som f.eks. svejsede 
sømme og lommer med knapper. 
Side 160161

BEHAGELIG BUSKRYDNING
Buskrydderjakke og -bukser, der giver god beskyttelse, holdbarhed og 
komfort. Både jakke og bukser er designet til maksimal mobilitet og har 
ekstra polstring til beskyttelse af vigtige områder. Side 158

KLIP HELT OP TIL TOPPEN
Når rækkevidden er afgørende, får de nye Husqvarna 525HE4-  
og 525HE3-stanghækkeklippere arbejdet gjort. Hækkeklipperne  
er dobbeltsidede med en rækkevidde på op til 3 eller 4 meter, så du  
nemt og effektivt kan trimme toppen af høje hække uden at skulle  
bruge stiger eller mandskabskurve. Side 82
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KVIK REAKTION  
LIGE VED HÅNDEN

Det kan være hårdt at arbejde med en motorsav. Netop derfor er det så 

vigtigt, at Husqvarna-motoren leverer hurtig acceleration og kraftfuld effekt, 

som du altid kan stole på. Vores motorsave er desuden i et ergonomisk design 

med mange praktiske detaljer, som gør dem ekstremt behagelige at arbejde 

med. Du kan arbejde med større sikkerhed og effektivitet – time efter time, 

dag efter dag.
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MED BRUGEREN I CENTRUM

UDVIKLET MED DIG I TANKERNE
Stor effekt behøver ikke at betyde tunge og besværlige maskiner. 
Når vi udvikler vores motorsave, er formålet altid at gøre dit arbejde 
lettere. Alle Husqvarnas motorsave er i et design, så du let kan 
vende og dreje motorsaven mens du arbejder.

XTORQ®

FULD EFFEKT ER EN NØDVENDIGHED,  
MEN DET ER UDSTØDNING IKKE 
Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv forbrænding, uden at 
det går ud over effekten eller drejningsmomentet. For hver omdrejning 
blæses cylinderen igennem med frisk luft, inden blandingen af luft og 
brændstof sendes ind i cylinderen. Det forhindrer at uforbrændt 
brændstof blander sig med udstødningen. Og resultatet? Væsentligt 
lavere brændstofforbrug og bedre brændstoføkonomi sammenlignet 
med tilsvarende modeller uden X-Torq®.
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PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR

BESKYT DIG SELV,  
OG ARBEJD MERE SIKKERT
Vores store sortiment af sikkerhedsudstyr omfatter det nyeste inden  
for design og materialer. Al vores beklædning giver dig den beskyttelse 
og komfort, der er nødvendig for, at du kan udføre opgaven ikke bare 
sikkert, men også effektivt. Læs mere på side 152.

XCUT™KÆDER OG XFORCE™SVÆRD

EFFEKTIVT ARBEJDE  
PÅ ET HELT ANDET NIVEAU
Den nye serie X-CUT™-kæder og X-FORCE™-sværd er udviklet specifikt til Husqvarnas motorsave. 
Hver eneste detalje er optimeret til at fungere perfekt med fremragende skarphed, ekstrem 
holdbarhed og lav vægt. Det giver sig udtryk i en imponerende ydelse og et fantastisk resultat 
med et minimum af stop undervejs. Læs mere på side 40.

SMARTE DETALJER

DET KOMMER AN PÅ DETALJERNE
Husqvarnas motorsave har en række smarte detaljer og funktioner, der gør dem 
lettere at starte og mere ergonomiske at arbejde med. Den robuste konstruktion  
og sikkerhedsfunktionerne er udviklet, så både du og motorsaven altid kan arbejde 
hensigtsmæssigt og effektivt.

  BATTERIDREVNE 
KÆDESAVE

STILLE, MEN EFFEKTIV
Færre vibrationer og mindre støj. Og ingen direkte 
emissioner. Men stadig, med al den kraft, du skal 
bruge for at få løst opgaven. Og så kan de nemt 
startes og stoppes med et tryk på en knap. Vores 
kraftfulde batteridrevne kædesave vil hjælpe dig 
til en bedre – og lige så produktiv – arbejdsdag.
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AUTOTUNE™

FULD KRAFT FRA MOTOREN  
UANSET FORHOLDENE 
Med AutoTune™ kan du altid forvente, at din Husqvarna-motorsav 
starter uden problemer og fungerer optimalt. Der er tale om en 
automatisk funktion, der løbende finjusterer blandingen af luft og 
brændstof og kompenserer for faktorer som luftfugtighed, højde, 
temperatur, brændstofkvalitet og ikke mindst, hvor tilstoppet luft-
filteret er. Motoren kører perfekt – og du behøver aldrig mere 
justere karburatoren manuelt. 

AIR INJECTION™

HOLD STØVET UDE, SÅ DU KAN 
HOLDE DIG I GANG
Air Injection™ er en gavnlig detalje der effektivt renser luften, før den 
når frem til motoren. Når luften suges ind, centrifugeres den, hvilket 
fjerner savstøv og andre partikler, så filteret ikke tilstoppes. Derfor  
kan motoren arbejde meget længere, uden at filteret skal renses.  
Det beskytter også motoren mod unødvendig slitage, så den holder 
væsentligt længere.

OMFATTENDE TEST

VI HAR FORSØGT AT ØDELÆGGE 
DEN, SÅ DU IKKE GØR DET
Alle vores kædesave gennemgår intensive test, både i laboratorier  
og ude i marken. Vi tester maskinens drift i flere hundrede timer i  
vand bremse anlæg, hvor de belastes ved forskellige hastigheder for  
at simulere almindelige arbejdssituationer. Det gør vi for at finde frem  
til eventuelle problemer med temperatur eller holdbarhed. Vi kører 
også kædesavene med fuld gas i laboratorietest i flere hundrede timer 
for at se, om de eventuelt har problemer med vibrationer.
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AIR INJECTION™

HOLD STØVET UDE, SÅ  
DU KAN HOLDE DIG I GANG 
Husqvarna Air Injection™-teknologi renser luften bedre ved hjælp  
af centrifugalkraften fra maskinens blæser. Når der på denne måde 
trænger færre støvpartikler ind gennem luftfilteret, forlænges motorens 
levetid ganske betragteligt. Det betyder også, at motorsaven kan  
køre i længere tid ad gangen.

LOW VIB®

HOLD DIG FRISK OG VÅGEN, 
OG UNDGÅ FINGERSKADER 
FRA VIBRATIONERNE
Effektiv vibrationsdæmpning betyder at du kan 
arbejde effektivt i længere tid ad gangen uden 
ubehag. Ved at indsætte nøje afpassede anti-
vibrationselementer, så tanken og håndtagene 
adskilles fra motoren og skæreudstyret, har  
vi formået at reducere vibrationerne ganske  
betydeligt. Formålet med det hele er at skåne 
samt beskytte dig også på længere sigt.
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SIDEMONTERET KÆDESTRAMMER

HURTIG OG NEM JUSTERING
Kæden fungerer kun sikkert og effektivt, hvis kæden er stram.  
Derfor skal du kontrollere kædestramningen med jævne mellem- 
rum, når du bruger motorsaven. Husqvarnas motorsave har  
en sidemonteret kædestrammer, der gør det nemt og hurtigt  
at justere kædestramningen. 

AFKVISTNING

BEVÆG DIG NEMT  
LANGS MED STAMMEN
Vores mindre og mellemstore kommercielle motorsave er 
fremragende til afkvistning. Et kortere sværd kombineret 
med høj kædehastighed, imponerende skæring og frem-
ragende manøvrering betyder, at du hurtigt og uden 
besvær kan bevæge motorsaven rundt om stammen  
og kun belaste kroppen minimalt.
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HUSQVARNA

572 XP® G

HUSQVARNA

560 XP® G

Kr. 7.999,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 6.399,20 
Pris ekskl. moms 

MOTORSAVE

 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Kædedeling, tommer  Anbefalet sværdlængde min. – maks., cm  Vægt (uden skæreudstyr), kg  
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 36–39.

Stærk og robust motorsav på 70 cc med rigelig kapacitet til fældning,  
afkvistning og kapning af store træer. Det slanke design og mange innovative 
detaljer medvirker til at gøre saven effektiv, driftssikker og behagelig at bruge. 

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Varme i håndtagene og karburator

Stærk motorsav på 60 cc, der er nem at håndtere. Den har et fremragende 
effekt-/vægtforhold til fældning, afkvistning og kapning af mindre og mellem-
store træer samt til mere udfordrende træpleje. Det slanke design og mange 
innovative detaljer medvirker til at gøre saven effektiv, driftssikker og behagelig 
at bruge.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Varme i håndtagene og karburator

 70,6 cm³

 4,3 kW

 3 /8"

 38–70 cm

 6,6 kg

 59,8 cm³

 3,5 kW

 .325" / 3 /8"

 33–50 cm

 5,9 /6,1 kg

HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY

BLIV ENDNU BEDRE
Husqvarna Chainsaw Academy er stedet, hvor du online finder 
oplysninger om, hvordan du arbejder sikkert, praktisk og effektivt med  
en motorsav. Det er den perfekte vejledning til fagfolk. Uanset hvor 
meget erfaring du har, og hvor mange træer du har fældet i årenes  
løb, kan man altid blive bedre. Bare så du er forberedt, når du skal  
ud i en stormfældet skov eller står i en anden usædvanlig  
eller farlig situation som følge af elementernes rasen.  
Gå til chainsawacademy.husqvarna.com 

HUSQVARNAS MOTORSAVE
HUSQVARNA

562 XP® G

Kr. 6.959,20 
Pris ekskl. moms 

Stærk motorsav på 60 cc, der er nem at håndtere. Den har et fremragende 
effekt-/vægtforhold til fældning, afkvistning og kapning af mindre og mellem-
store træer samt til mere udfordrende træpleje. Det slanke design og mange 
innovative detaljer medvirker til at gøre saven effektiv, driftssikker og behagelig 
at bruge. Med mulighed for op til 28" (70 cm) sværd.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Varme i håndtagene og karburator

 59,8 cm³

 3,5 kW

 3 /8"

 38–70 cm

 6,1 kg
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SKOVVÆRKTØJ

ALT DET ANDET, DU KAN FÅ BRUG FOR I SKOVEN
Motorsaven er nok det vigtigste redskab i skoven, men du kan også få brug for andet udstyr. Uanset om du arbejder fuld tid i skoven 
eller arbejder kommercielt med træpleje, kan vi tilbyde meget forskelligt udstyr fra fældeværktøj og økser til værktøjsbælter og 
tasker. Naturligvis lever alt udstyr op til vores høje standarder, når det gælder kvalitet og pålidelighed. Læs mere på side 44.

HUSQVARNAS MOTORSAVE
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HUSQVARNA

545 Mark II / 
545 G Mark II

HUSQVARNA

550 XP® Mark II / 
550 XP® G Mark II

HUSQVARNA

540i XP® 
HUSQVARNA

535i XP® 

  .325"mini / 3 /8"mini

 30 – 40 cm

 2,9 kg

 .325"mini

 25 –35 cm

 2,6 kg
Kr. 4.239,20 

Pris ekskl. moms 
Kr. 2.719,20 

Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

MOTORSAVE

En let og stærk batteridrevet motorsav. Et naturligt valg til beskæring af trækroner 
og lettere fældning, hvor det bageste håndtag giver ekstra rækkevidde. Den har 
fremragende ergonomi og høj kædehastig hed. Batteriet gør den nem at arbejde 
med, uden at det går ud over funktionen. 

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster

 ■ Vejrbestandigt (IPX4)

 ■ Skæreydelse i 35 cc klassen

DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM  
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Kædedeling, tommer  Anbefalet sværdlængde min. – maks., cm  Vægt (uden skæreudstyr), kg  
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 36–39.

Kraftfuld, holdbar og nem at manøvrere med. 50 cc motorsav til fældning, 
afkvistning og opskæring af små og mellemstore træer. Det smallere design  
og et væld af innovative funktioner gør arbejdet med saven mere effektivt, 
pålideligt og komfortabelt. Opvarmede håndtag øger komforten under  
kolde og fugtige forhold.

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Varme i håndtagene og karburator (mulighed)

Kraftfuld, holdbar og nem at manøvrere med. 50 cc motorsav med fremragende 
ydeevne og skære kapacitet. Egnet til fældning, afkvistning og opskæring af små 
og mellemstore træer så vel som mere krævende træpleje. Det smallere design 
og et væld af innovative funktioner gør arbejdet md saven mere effektive, 
pålideligt og komfortabelt.

 ■ Low Vib®

 ■ Air Injection™

 ■ X-Torq®

 ■ AutoTune™

 ■ Varme i håndtagene og karburator (mulighed)

 50,1 cm³

 2,7 kW

 325"

 33 –50 cm

 5,3 / 5,5 kg

 50,1 cm³

 3,0 kW

 325"

 33 –50 cm

 5,3 /5,5 kg
Fra Kr. 5.039,20 

Pris ekskl. moms 
Fra Kr. 4.399,20 

Pris ekskl. moms 

En batteridrevet kædesav med baghåndtag og imponerende udgangseffekt  
– på niveau med en professionel benzindrevet 40 cc kædesav. Velegnet  
til fjernelse af træer og udtynding samt til arboristisk jordbesætning. Med 
avanceret brugergrænseflade med batteristatus og start/stop, fremragende 
ergonomi og brugervenlig balance og manøvredygtighed. BLi300- eller 
BLi200X-batteri skal benyttes for at opnå fuld ydeevne.

 ■ Børsteløs E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt tastatur med batteristatus

 ■ Vejrbestandigt (IPX4)

 ■ Skæreydelse i 40 cc klassen

NYHED
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HUSQVARNA 545 Mark II OG 550 XP® Mark II

EN NY GENERATION INDEN  
FOR SKÆREYDELSE
Holdbarhed og pålidelighed er blandt de vigtigste ting under  
arbejdet i skoven. Med de nye og opdaterede Husqvarna 545 Mark II  
og 550 XP Med Mark II, får du mulighed for at opleve virkelig 
imponerende manøvredygtighed – nu yderligere forbedret med  
større vægtreduktion – samt fremragende skæreydelse  
kombineret med hurtig acceleration og nem og pålidelig start.  
Alt sammen i en slank, holdbar kædesav, der garanterer lang levetid.
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 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Kædedeling, tommer  Anbefalet sværdlængde min. – maks., cm  Vægt (uden skæreudstyr), kg  
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 36–39.

HUSQVARNA

T540 XP®

HUSQVARNA

T535i XP®
HUSQVARNA

T540i XP®

HUSQVARNA

T525

 37,7 cm³

 1,8 kW

  .325"mini / 3 /8"mini

 30 – 40 cm

 3,9 kg

  .325"mini

 25 –35 cm

 2,4 kg

  .325"mini

 30 – 40 cm

 2,5 kg

 27,0 cm³

 1,1 kW

  .325"mini / 1/4" / 3 /8"mini

 20 –30 cm

 2,7 kg
Kr. 4.479,20 

Pris ekskl. moms 

Kr. 2.799,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Kr. 4.399,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Kr. 3.199,20 
Pris ekskl. moms 

Særdeles let og velafbalanceret motorsav på 27 cc med tophåndtag. Den er 
uhyre driftssikker og med hurtig acceleration og hurtig start, er den et effektivt 
valg til alle former for beskæring også af mindre trækroner.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Air Injection™

DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM  
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

En meget let og stærk, batteridrevet motorsav med tophåndtag. Den er særdeles 
velegnet til beskæring af trækroner og lettere fældning og afkvistning. Den har 
fremragende ergonomi, høj kædehastighed og den komfort, der kendetegner 
en batteridrevet maskine. Effekten kan sammenlignes med den effekt, der 
leveres af en benzindrevet motorsav på 35 cc.

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Vejrbestandigt (IPX4)

 ■ Skæreydelse i 35 cc klassen

HUSQVARNAS MOTORSAVE MED TOP HÅNDTAG

Med sin 38 cc motor er dette en imponerende kraftfuld kædesav med 
tophåndtag. Det perfekte værktøj til alle former for professionel træpleje,  
når du har brug for fremragende ydeevne kombineret med god ergonomi.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start® 

 ■ Air Injection™

 ■ AutoTune™

Vores mest kraftfulde batteridrevne kædesav med tophåndtag og imponerende 
udgangseffekt – på niveau med en professionel benzindrevet 40 cc kædesav. 
Velegnet til træpleje og klatrearbejde takket være fremragende ergonomi og  
lav vægt. Med avanceret brugergrænseflade med batteristatus og start/stop, 
fremragende ergonomi og brugervenlig balance og manøvredygtighed.  
BLi300- eller BLi200X-batteri skal benyttes for at opnå fuld ydeevne.

 ■ Børsteløs E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt tastatur med batteristatus

 ■ Vejrbestandigt (IPX4)

 ■ Skæreydelse i 40 cc klassen

NYHED
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HUSQVARNAS MOTORSAVE MED TOP HÅNDTAG

HUSQVARNA T540i XP® OG 540i XP®

VI ER STÆRKERE END NOGENSINDE
Imponerende effekt på niveau med 40 cc benzinmotorer. 
Start og stop ved et tryk på en knap. Og ingen udstødning. 
Husqvarnas batteridrevne kædesave er en nyskabelse inden 
for træpleje og bringer teknologien op på et højere niveau.

TILBEHØR TIL TRÆPLEJERE

BLIV KLAR TIL TRÆTOPPENE
Husqvarnas sortiment af tilbehør til træplejere henvender sig til 
professionelle, der er afhængige af kvalitetsværktøjer til kvalitetsarbejde. 
Hjelme, kasteposer og vægte af høj kvalitet, kiler, karabinhager og 
robuste rebtasker – vi har det hele. Læs mere på side 47 og 154.
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HUSQVARNA

525P4S

HUSQVARNA

530iP4

HUSQVARNA

525PT5S
HUSQVARNA

530iPX

 25,4 cm³

 1,0 kW

 3 /8"mini

 25–30 cm

 243 cm

 5,3 kg

 1 /4"

 25–30 cm

 250 cm

 3,4 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 1 /4"

 25–30 cm

 402 cm

 7,0 kg

 3 /8"

 25–30 cm

 180 cm

 3,1 kg

Kr. 4.399,20 
Pris ekskl. moms

Kr. 3.359,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Kr. 5.439,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 3.199,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

MOTORSAVE

HUSQVARNA

530iPT5

 1 /4"

 25–30 cm

 400 cm

 5,0 kg
Kr. 3.599,20 

Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

HUSQVARNAS STANGSAVE

DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM  
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

Denne stangsav på 25 cc er let at manøvrere rundt 
med. Dens fremragende ergonomi og overlegne 
balance er med til at skåne kroppen, når arbejds-
stillingen ikke er optimal. 

 ■ X-Torq®

Stangsav på 25 cc med teleskopisk rigrør og den 
længste rækkevidde. Fremragende ergonomi og 
balance gør det muligt at opnå et godt resultat  
med mindst muligt besvær. Arbejdsstillingen bliver 
bedre, når du bruger Balance Flex-selen.

 ■ X-Torq®

 ■ Teleskopisk rigrør

 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Kædedeling, tommer  Anbefalet sværdlængde min. – maks., cm  Vægt (uden skæreudstyr), kg  
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 36–39.

Batteridrevet stangsav med en effekt, der svarer til 
en benzindrevet maskine på 30 cc. Dens lave vægt, 
fremragende ergonomi og støjsvage drift betyder,  
at den er behagelig at bruge når som helst uanset 
forholdene. 

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster

 ■ Vejrbestandigt (IPX4)

 ■ Justerbart skærehoved i slankt design

Batteridrevet rydder, der også kan bruges som 
stangsav (skærehovedet kan vinkles 90 grader) 
med en effekt, der svarer til den, der leveres af  
en benzindrevet model på 30 cc. Dens lave vægt, 
fremragende ergonomi og støjsvage drift betyder,  
at den er behagelig at bruge når som helst uanset 
forholdene.

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Vejrbestandigt (IPX4)

 ■ Justerbart skærehoved i slankt design

Batteridrevet stangsav med teleskopisk rigrør, der 
giver dig den længste rækkevidde og en effekt, der 
svarer til den, der leveres af en benzindrevet model 
på 30 cc. Dens lave vægt, fremragende ergonomi 
og støjsvage drift betyder, at den er behagelig at 
bruge når som helst uanset forholdene. 

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Vejrbestandigt (IPX4)

 ■ Teleskopisk rigrør

 ■ Justerbart skærehoved i slankt design
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SAVHOVEDETS UDFORMNING

IMPONERENDE PRÆCISION  
OG KLART UDSYN
Med Husqvarnas stangsave kan du arbejde i en behagelig arbejds-
stilling, hvor du har den fulde kontrol over redskabet. Det afgørende er 
savhovedets udformning, som betyder at saven er ekstremt velafbalan-
ceret. Du har også et uhindret overblik over det, du er ved at beskære, 
bl.a. fordi sværdet er placeret til venstre og ikke til højre. 

  BATTERISERIEN

UHYRE PRAKTISKE
Batteridrevne stangsave, som man kun kan  
synes om. Uden støj, udstødninger og vibra tioner 
bliver arbejdet mindre trættende, så du kan holde 
dig frisk og klar hele dagen igennem. Samtidig  
forstærkes ydelsen af den elektriske motors  
høje drejningsmoment. 
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BENZINDREVNE KÆDESAVE 572 XP® G 562 XP® G 560 XP® G 550 XP® Mark II 550 XP® G Mark II 545 Mark II 545 G Mark II

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 70,6 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 50,1

Afgivet effekt, kW 4,3 3,5 3,5 3,0 3,0 2,7 2,7

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 107 106 106 107 107 106 106

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)** 120 118 118 117 117 116 116

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq)  
forreste/bageste håndtag, m /s² ***

5,4 / 4,1 3,2 / 5,0 4,4 /5,3 3,3 /4,9 3,3 /4,9 3,6 /4,1 3,6 /4,1

Kædedeling, tommer 3 /8 3 /8 .325/3 /8 .325 .325 .325 .325

Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20

Vægt (uden skæreudstyr), kg 6,6 6,3 6,1 5,3 5,5 5,3 5,5

FUNKTIONER

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Smart Start®  • •  • •  • • — —  • •  • •

Justerbar oliepumpe  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Træghedsaktiveret kædebremse  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Koblingshus af magnesium  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Luftfilterdæksel, der hurtigt kan tages af  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Nemt tilgængeligt luftfilter  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Air Injection™  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Sidemonteret kædestrammer  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

X-Torq®-motor  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Kombineret choker-/stopgreb  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Cylinderdæksel med kliklås  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Varme i håndtagene —  • •  • • —  • • —  • •

Opvarmet karburator —  • •  • • —  • • —  • •

AutoTune™  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Brændstofpumpe  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Integrerede sværdmøtrikker  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Synligt brændstofniveau  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

BATTERIDREVNE KÆDESAVE 540i XP® 535i XP®

SPECIFIKATIONER

Batteritype Li-ion Li-ion

Spænding, V 36 36

Motortype BLDC (børstefri) BLDC (børstefri)

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 95 93

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)** 106 106

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s² *** 3,6 /3,7 2,5 / 2,8

Kædedeling, tommer .325mini / 3 /8mini .325mini

Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer 25 –40 /12 –16 25 –35 /10 –14

Vægt (uden batteri og skæreudstyr), kg 2,9 2,6

FUNKTIONER

savE™  • •  • •

Tankdæksel, der vippes op  • •  • •

Træghedsaktiveret kædebremse  • •  • •

Intuitivt tastatur med batteristatus  • • —

Intuitivt placerede taster —  • •

Integrerede sværdmøtrikker  • •  • •

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, dB(A). De fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen omfatter en vis statistisk 
usikkerhed.  **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overens -stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 22868. ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 
22867, m /s². Typisk spredning (standard afvigelse) på ± 1 m /s².

MOTORSAVE
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BENZINDREVNE KÆDESAVE 572 XP® G 562 XP® G 560 XP® G 550 XP® Mark II 550 XP® G Mark II 545 Mark II 545 G Mark II

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 70,6 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 50,1

Afgivet effekt, kW 4,3 3,5 3,5 3,0 3,0 2,7 2,7

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 107 106 106 107 107 106 106

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)** 120 118 118 117 117 116 116

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq)  
forreste/bageste håndtag, m /s² ***

5,4 / 4,1 3,2 / 5,0 4,4 /5,3 3,3 /4,9 3,3 /4,9 3,6 /4,1 3,6 /4,1

Kædedeling, tommer 3 /8 3 /8 .325/3 /8 .325 .325 .325 .325

Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20

Vægt (uden skæreudstyr), kg 6,6 6,3 6,1 5,3 5,5 5,3 5,5

FUNKTIONER

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Smart Start®  • •  • •  • • — —  • •  • •

Justerbar oliepumpe  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Træghedsaktiveret kædebremse  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Koblingshus af magnesium  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Luftfilterdæksel, der hurtigt kan tages af  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Nemt tilgængeligt luftfilter  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Air Injection™  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Sidemonteret kædestrammer  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

X-Torq®-motor  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Kombineret choker-/stopgreb  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Cylinderdæksel med kliklås  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Varme i håndtagene —  • •  • • —  • • —  • •

Opvarmet karburator —  • •  • • —  • • —  • •

AutoTune™  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Brændstofpumpe  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Integrerede sværdmøtrikker  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Synligt brændstofniveau  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

*Tilsvarende lydtryksniveau, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtryksniveauer ved forskellige driftstilstande. Den typiske spredning for det  tilsvarende lydtryksniveau er en 
standardafvigelse på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter 
variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveau,  ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauerne  
ved forskellige driftstilstande. For de fremlagte data for  tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m /s².

MOTORSAVE

NOMINEL EFFEKT EU’s maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle  effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt 
i normale arbejdssituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med 
SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra  denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.
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BENZINDREVNE KÆDESAVE MED TOPHÅNDTAG T540 XP® T525

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 37,7 27,0

Afgivet effekt, kW 1,8 1,1

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 104 98

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)** 116 111

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv, eq) forreste/bageste håndtag, m /s² *** 3,5 /4,2 4,9 / 5,2

Kædedeling, tommer 3 /8mini / .325mini 3 /8mini /1/4 /.325mini

Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer 30 – 40 /12 –16 20-30 /8-12

Vægt (uden skæreudstyr), kg 3,9 2,7

FUNKTIONER

X-Torq®-motor  • •  • •

Low Vib®  • •  • •

Smart Start®  • •  • •

Træghedsaktiveret kædebremse  • •  • •

Justerbar oliepumpe  • •  • •

Brændstofpumpe  • •  • •

Luftfilterdæksel, der hurtigt kan tages af  • •  • •

Nemt tilgængeligt luftfilter  • •  • •

Sidemonteret kædestrammer  • •  • •

Tankdæksel, der vippes op  • •  • •

Air Injection™  • •  • •

Integrerede sværdmøtrikker  • •  • •

Krumtaphus af magnesium  • •  • •

Bælteøje  • •  • •

AutoTune™  • • —

Synligt brændstofniveau  • • —

*Tilsvarende lydtryksniveau, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtryksniveauer ved forskellige driftstilstande. Den typiske spredning for det  tilsvarende lydtryksniveau er en standardafvigelse på 1 dB(A).  
**Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til 
støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveau,  ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauerne ved forskellige driftstilstande. For de fremlagte data for  tilsvarende vibrationsniveau  
er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m /s².

BATTERIDREVNE MOTORSAVE MED TOPHÅNDTAG T540i XP® T535i XP®

SPECIFIKATIONER

Batteritype Li-ion Li-ion

Spænding, V 36 36

Motortype BLDC (børstefri) BLDC (børstefri)

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 92 93

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)** 103 106

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s² *** 2,1 / 3,4 2,0 / 2,4

Kædedeling, tommer .325mini .325mini

Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer 25 –40 /12 –16 25 –35 /10 –14

Vægt (uden batteri og skæreudstyr), kg 2,5 2,4

FUNKTIONER

savE™  • •  • •

Intuitivt tastatur med batteristatus  • • —

Intuitivt placerede taster —  • •

Træghedsaktiveret kædebremse  • •  • •

Bælteøje  • •  • •

Tankdæksel, der vippes op  • •  • •

Integrerede sværdmøtrikker  • •  • •

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, dB(A). De fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen omfatter en vis statistisk usikkerhed.  
**Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter  
en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 22868. ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m /s². Typisk spredning  
(standard afvigelse) på ± 1 m /s².

NOMINEL EFFEKT EU’s maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle  effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt 
i normale arbejdssituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med 
SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra  denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

MOTORSAVE
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BENZINDREVNE STANGSAVE 525PT5S 525P4S

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 25,4 25,4

Afgivet effekt, kW 1,0 1,0

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 89 91

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)** 107 107

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s² *** 6,3 / 5,3 2,9 / 3,2

Kædedeling, tommer 1 /4 3 /8mini

Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer 25 –30 /10 –12 25 –30 /10 –12

Maks. længde med skæreudstyr, cm 402 243

Vægt (uden skæreudstyr), kg 7,0 5,3

FUNKTIONER

X-Torq®-motor  • •  • •

Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position  • •  • •

Kædesmøring  • •  • •

Kædestramning  • •  • •

Brændstofpumpe  • •  • •

Slagbeskyttelse bagtil  • •  • •

Enkeltstående starter  • •  • •

Teleskopisk rigrør  • • —

Træghedsaktiveret balancehjul — —

Aftageligt rigrør — —

LEVERES MED SELE

Standard, enkelt  • •  • •

Balance Flex ( • •  ) ( • •  )

( ) = Tilbehør *Tilsvarende lydtryksniveau, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtryksniveauer ved forskellige driftstilstande. Den typiske spredning for det  tilsvarende lydtryksniveau er en standard-
afvigelse på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer  
i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveau,  ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauerne ved forskellige driftstilstande. For de fremlagte data for  tilsvarende  
vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m /s².

BATTERIDREVNE STANGSAVE 530iPX  530iPT5  530iP4

SPECIFIKATIONER

Batteritype Li-ion Li-ion Li-ion

Spænding, V 36 36 36

Motortype BLDC (børstefri) BLDC (børstefri) BLDC (børstefri)

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 96 83 88

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)** 101 98 98

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s² *** 1,2 /2,6 1,0 / 1,2 1,0 / 0,9

Kædedeling, tommer 3 /8 1/4 1/4

Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12 25-30 /10 -12

Maks. længde med skæreudstyr, cm 180 400 250

Vægt (uden batteri og skæreudstyr), kg 3,1 5,0 3,4

FUNKTIONER

savE™  • •  • •  • •

Intuitivt placerede taster  • •  • •  • •

Øje til selen  • •  • •  • •

Slagbeskyttelse bagtil  • •  • •  • •

Integrerede sværdmøtrikker  • •  • •  • •

Tankdæksel, der vippes op  • •  • •  • •

Teleskopisk rigrør —  • • —

LEVERES MED SELE

Standard, enkelt —  • •  • •

Sele til rygbåret batteri  • • — —

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standard afvigelse) på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som 
 lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 22868. ***Tilsvarende vibrations-
niveauer (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m /s².  Typisk spredning (standard afvigelse) på ± 2 m /s².

MOTORSAVE
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XCUT™KÆDER OG XFORCE™SVÆRD

FREMSTILLET AF HUSQVARNA 
TIL DIN HUSQVARNA
Husqvarna har mange års ekspertise når det gælder fremstilling af motorsave. Derfor ved vi, at motorsavens generelle 
funktion i allerhøjeste grad afhænger af brændstoffet, sværdet og kæden. Vi betragter det ikke som ekstra udstyr, men 
som væsentlige aspekter af selve motorsaven. Af den grund har vi udnyttet vores unikke baggrund og viden til at udvikle 
brændstof, sværd og kæder, der er optimeret specifikt til Husqvarnas motorsave. Netop fordi vi stræber efter perfekt 
tilpasning og funktion, er X-CUT™ SP33G-kæderne de første, vi har udviklet side om side med motorsavene på vores fabrik  
i Huskvarna i Sverige. Denne proces har forbedret kæderne markant og gør en reel forskel i forhold til kædesaven.  
Og vi er ret sikre på, at du vil være enig i det, når du har prøvet den.

Optimeret svejsemønster giver 
bedre holdbarhed og stivhed
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Forstærket, vedligeholdelsesfrit 
næsehjul

Større sværdbredde  
giver bedre holdbarhed

Optimeret profil giver mindre 
slitage og længere levetid

Optimeret centerplade-
konstruktion mindsker vægten 
og giver et mere robust og 
holdbart sværd

LÆNGERE BRUGSTID  
OG MINDRE VEDLIGEHOLDELSE 
Vi har forbedret og optimeret produkterne, 
materialerne og produktionsprocessen  
helt ud i de ekstreme detaljer, og derfor er 
X-CUT™-kæden skarp fra første sekund.  
Endnu vigtigere – skarpheden holder 
væsentligt længere, inden tænderne  
skal files.

FÆRRE JUSTERINGER  
OG MINDRE RISIKO FOR SKADER
X-CUT™-kæden leveres forstrammet, så  
du kan arbejde med den i længere tid, før  
den skal strammes igen. Der er ingen grund  
til at stramme kæden i tide og utide. Dette 
mindsker desuden risikoen for, at en slap  
kæde beskadiger motorsaven.

FÆRRE OMKOSTNINGER  
OG FÆRRE SERVICEEFTERSYN 
En omhyggeligt afstemt kombination af 
konstruktion, materialer og processer 
resulterer i fremragende og dynamisk 
holdbarhed. Slitagen på skæresystemet 
reduceres, og det mindsker behovet for 
service.

BEDRE RESULTATER, LETTERE ARBEJDE
X-CUT™-kæden er udformet, så den kan 
skære hurtigere, og den er klar til brug  
fra første sekund. Du kan arbejde effektivt 
og få et bedre resultat. Kæden er desuden 
mindre belastende at arbejde med, fordi 
den skærer så jævnt.

DET GYLDNE SAMLELED
Det gyldne samleled er det oplagte 
udgangspunkt, når du skal file kæden.

LETTE OG HOLDBARE SVÆRD

HUSQVARNA XFORCE™
X-FORCE™ er Husqvarnas bud på det perfekte sværd. Det er let, vedli - 
ge holdelsesfrit og nemt at arbejde med, og det er stærkt nok til at klare  
hårdt arbejde gennem lang tid. Husqvarnas X-FORCE™-sværd er udviklet  
i kombination med Husqvarnas X-CUT™-kæder og er optimeret til 
Husqvarnas motorsave. Resultatet er et skæresystem, der får motorsaven 
til at arbejde på et helt nyt niveau – der skæres hurtigt et nøjagtigt spor 
med minimalt friktionstab.

MINIMAL STOPTID, MAKSIMALT RESULTAT

HUSQVARNA XCUT™
SP33G er de første savkæder der helt og holdent er udviklet, konstrueret
og produceret af Husqvarna. Det hele foregår i den svenske by, Huskvarna, 
hvor vi udvikler og tester vores motorsave. Med Husqvarna X-CUT™ kan  
du udnytte arbejdstiden maksimalt og holde til at arbejde længere uden 
afbrydelser. Du vil tydeligt kunne mærke forskellen, og du vil være mere 
effektiv i det lange løb.
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HUSQVARNA XFORCE™SVÆRD
De laminerede X-FORCE™-sværd er lettere at vedligeholde og mere effektive at  
arbejde med. Afhængigt af modellen skyldes disse fordele detaljer som opdaterede 
profiler, store næsehjul, udskæringer i centerpladen, ekstra kuglelejer, understøttede 
skjold, samt at smørehullet er væk. Fås som 3/8" (15 – 20"), 3 / 8"mini (12 – 16")  
og .325" (13 – 20").

HUSQVARNA CARVING SVÆRD, LILLE SVÆRDFÆSTE
Sværd til udskæring har mindre næseradius og er velegnede til arbejde med skulpturer 
og andet præcisionsarbejde. Fås som 1/4" (10 – 12").

HUSQVARNA XTOUGH™MASSIVT SVÆRD
Massive sværd bruges til hårdt træ, tyk bark og under forhold med meget sand, støv  
eller sod. Sværdene har en belægning, der beskytter mod ridser og rust. Fås som 3 / 8" 
(18 – 28") og .404" (24 – 42").

HUSQVARNA LAMINEREDE SVÆRD MED NÆSEHJUL
Den blide kurve og lille næseradius mindsker risikoen for kast og giver god kontrol med 
skæringen. Sværdene har en belægning, der beskytter mod ridser og rust. Fås som 
3 / 8"mini (10 – 16").

HUSQVARNA XPRECISION™SVÆRD
X-Precision™-sværdene er udviklet specifikt til X-CUT™ SP21G-kæden på Husqvarnas 
batteridrevne professionelle motorsave. Den optimerede generelle geometri og den 
smalle næseradius sørger for effektiv skæring med nøjagtig kontrol, fremragende 
kerneskæringsegenskaber og mindre risiko for kast. Fås som .325” mini (10 - 16").

HUSQVARNA XCUT™ SP33G
Halvmejsel .325" 1,3 mm pixelkæde med reduceret kast og lav strækudvidelse.  
Det smalle savsnit sikrer en imponerende skæreeffektivitet. Anbefales ved professionel 
anvendelse på save i mellemstørrelse op til 55 cc. Originalt udstyr på de fleste  
Husqvarna 550 XP®-kædesave.

HUSQVARNA XCUT™ SP21G
SP21G er en halvmejsel 0,325 tommers 1,1 mm-minikæde med reduceret kast, som er specielt 
udviklet til at øge skærehastigheden og effektiviteten ved konstant brug af batteridrevne 
kædesave. Kæden er energibesparende og har optimeret geometri, som giver en konstant 
jævn skæring og fremragende stiksnit samt forbedret håndtering og manøvredygtighed  
– vigtigt under arbejdet med træpleje. Passer til X-Precision™-sværd.

HUSQVARNA XCUT™ C85
En robust mejsel 3/8 tommers 1,5 mm kæde til professionel brug. Kæden er fremstillet  
af Husqvarna for at sikre, at du får det bedst mulige output fra din kædesav. Med sin 
imponerende holdbarhed og effektivitet, en holdbar skarphed og lav strækudvidelse får 
du bedre resultater, mindre behov for vedligeholdelse og lavere omkostninger.

HUSQVARNA XCUT™ S85
En avanceret halvmejsel 3/8 tommers 1,5 mm kæde til krævende arbejde, mindre følsom 
over for snavs og nemmere at file. S85 er specielt designet til Husqvarnas kædesave og 
leverer en imponerende skæreevne selv under barske forhold. Det robuste chassis og det 
optimerede skæremateriale sikrer perfekt ydeevne og holdbarhed og er klar til brug med 
det samme.

HUSQVARNA XCUT™ S93G
Denne halvmejsel 3/8 tommers 1,3 mm S93G-minikæde er udviklet til at passe til mindre 
save med bag- og tophåndtag. Optimeret geometri og slibning sikrer høj skærehastighed 
samt reduceret kast. Høj effektivitet i forhold til den tilgængelige kraft fra kædesaven giver 
en jævn og præcis klipning.

HUSQVARNA XTOUGH™SVÆRD  
MED UDSKIFTELIGT NÆSEHJUL
Solidt RSN-sværd med lang holdbarhed og stor robusthed. Belastningen overføres til 
rullelejet, der er af høj kvalitet. Sværdene er belagt for at beskytte dem imod ridser og rust. 
Den udskiftelige spids kan fås som reservedel. Fås i 3/8 tommer (18-28 tommer).
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LILLE SVÆRDFÆSTE STORT SVÆRDFÆSTE
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LAMINERET SVÆRD MED NÆSEHJUL
•• •• 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

•• •• H38 Pixel 10" / 25 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-40 581 80 79-40
•• •• H38 Pixel 12" / 30 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-45 581 80 79-45
•• •• H38 Pixel 14" / 35 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-52 581 80 79-52
•• •• XCUT™ SP21G Pixel 10" / 25 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-46 593 91 41-46
•• •• •• •• XCUT™ SP21G Pixel 12" / 30 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-51 593 91 41-51
•• •• •• •• XCUT™ SP21G Pixel 14" / 35 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-59 593 91 41-59

•• •• XCUT™ SP21G Pixel 16" / 40 cm .325"mini .043" / 1,1 mm 593 91 43-64 593 91 41-64
•• •• XCUT™ S93G 10" / 25 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-40 585 40 42-40
•• •• •• •• XCUT™ S93G 12" / 30 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 585 40 42-45

•• •• XCUT™ S93G 14" / 35 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 585 40 42-52
•• •• XCUT™ 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

LAMINERET SVÆRD MED NÆSEHJUL XFORCE™  
•• •• •• XCUT™ S93G 12" / 30 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-45 585 40 42-45

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

•• XCUT™ S93G 16" / 40 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-56 585 40 42-56

•• •• H38 Pixel 14" / 35 cm 3 /8"mini .043" / 1,1 mm 582 20 74-52 581 80 79-52

•• •• XCUT™ SP33G Pixel 13" / 33 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-56 581 64 31-56

•• •• XCUT™ SP33G Pixel 15" / 38 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-64 581 64 31-64

•• •• XCUT™ SP33G Pixel 16" / 40 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-66 581 64 31-66

•• •• XCUT™ SP33G Pixel 18" / 45 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-72 581 64 31-72

•• XCUT™ SP33G Pixel 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

•• XCUT™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-56 581 62 66-56

•• XCUT™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-60 581 62 66-60

•• XCUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-68 581 62 66-68

•• XCUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-72 581 62 66-72

•• •• XCUT™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-56 581 62 66-56

•• •• XCUT™ C85 16" / 40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-60 581 62 66-60

•• •• XCUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-68 581 62 66-68

•• •• XCUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-72 581 62 66-72

MASSIVT SVÆRD MED UDSKIFTELIGT NÆSEHJUL
•• XCUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-68 581 62 66-68

•• XCUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-72 581 62 66-72

•• •• XCUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-68 581 62 66-68

•• •• XCUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-72 581 62 66-72

•• •• XCUT™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-84 581 62 66-84

•• •• XCUT™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-92 581 62 66-92

MASSIVT SVÆRD
•• •• •• 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

•• •• XCUT™ C85 18" / 45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-68 581 62 66-68

•• •• XCUT™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-72 581 62 66-72

•• •• XCUT™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-84 581 62 66-84

•• •• XCUT™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-92 581 62 66-92

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

BREDT SVÆRD TIL RYDNING
•• H37 10" / 25 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 576 93 65 -40

•• S93G 10" / 25 cm 3 /8"mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 585 40 42-40

* Massivt sværd med .404" kædedeling på 390 XP® kan fås som tilbehør i nogle lande. I brugsvejledningen kan du finde det skæreudstyr, der passer til din motorsav. Denne vejledning er generel. I brugsvejledningen til din motorsav  
kan du se, om en bestemt kombination af sværd og kæde er certificeret til din specifikke motorsavsmodel i dit land.

MOTORSAVE

PRODUKTVEJLEDNING – SVÆRD OG KÆDER

PIXELSKÆREUDSTYR – HURTIGERE OG LETTERE
Det slanke design i pixelskæreudstyr giver et smallere snit, hvilket betyder øget skærehastighed. Vægtreduktionen flytter samtidig 
savens tyngdepunkt bagud. Og sammen med en noget mindre roterende masse reduceres gyrokraften også. Begge dele er vigtige 
faktorer, f.eks. ved kvistning. 
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TAG KUN DET MEST 
NØDVENDIGE MED
Når du arbejder hele dagen i skoven, er det  
vigtigt at have alt det nødvendige udstyr med. 
Hvis du skal kunne arbejde effektivt og uden 
besvær, skal det være let at komme til, uden at 
du skal anstrenge dig. En motorsav fra Husqvarna 
er naturligvis et godt sted at begynde. Når du 
desuden har det rigtige professionelle værktøj 
lige ved hånden, kan du klare arbejdet hurtigere 
og lettere uden at sætte sikkerheden over styr.

VÆRKTØJSBÆLTE FLEXI 
– KOMBISÆT

VÆRKTØJSBÆLTE FLEXI 
– KILESÆT

VÆRKTØJSBÆLTE FLEXI 
– BÆRESÆT

Fleksibelt og ergonomisk værktøjsbælte med 
fremragende vægtfordeling og justerbart bælte-
spænde, der kan udløses med én hånd, hvilket kan 
være specielt praktisk i skoven. Udstyres nemt med 
praktiske holdere og lommer samt sele efter behov. 

Værktøjsbælte FLEXI. Sele. Kombihylster med kilelomme. Fil- og 
kombiværktøjsholder. Universaltaske. Universalværktøjsholder. 
Kombihylster.

593 83 72-01 Kr. 1279,20

Fleksibelt og ergonomisk værktøjsbælte med 
fremragende vægtfordeling og justerbart bælte-
spænde, der kan udløses med én hånd, hvilket kan 
være specielt praktisk i skoven. Udstyres nemt med 
praktiske holdere og lommer samt sele efter behov. 

Værktøjsbælte FLEXI. Sele. Kilelomme. Fil- og kombiværktøjs-
holder. Universaltaske. Universalværktøjsholder. Kombihylster 
med kilelomme.

593 83 72-02 Kr. 1279,20

Fleksibelt og ergonomisk værktøjsbælte med 
fremragende vægtfordeling og justerbart bælte-
spænde, der kan udløses med én hånd, hvilket kan 
være specielt praktisk i skoven. Udstyres nemt med 
praktiske holdere og lommer samt sele efter behov.

Værktøjsbælte FLEXI. Sele. Tilbehørspose. Fil- og kombiværktøjs-
holder. Universaltaske. Bæresæt. Kilelomme.

593 83 72-03 Kr. 1279,20
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KOMPLET 
VÆRKTØJSBÆLTE
Komplet værktøjsbælte med to hylstre, 
 løftekrog, løftesaks, bagstykke og 15 m 
målebånd. Værktøjsbæltet er ekstra bredt, 
så det støtter ryggen bedre.

505 69 90-15 Kr. 1.119,20

Kombihylster i LD-polyætylen, 
505 69 16-06 Kr. 79,20
Kombihylster med kilelomme, 
579 21 71-01 Kr. 159,20
Tape holster, 505 69 75-00 Kr. 47,20 

2. SELE TIL VÆRKTØJS
BÆLTE FLEXI
Selen har postrede skulderremme, der fordeler 
vægten ligeligt på skuldrene.

593 83 76-01 Kr. 239,20

3. UNIVERSALTASKE
Universaltaske til førstehjælpsudstyr,  
GPS-tracker, energibar eller andre småting.

593 83 92-01 Kr. 223,20

4. KOMBIHYLSTER
Kombihylster til løftesaks eller løftekrog samt 
ringe til målebånd.

593 83 83-01 Kr. 191,20

5. MÅLEBÅNDSHOLDER
Målebåndet sidder godt fast  
i denne holder.

593 83 91-01 Kr. 63,20

6. KOMBIHYLSTER MED 
KILELOMME
Kombihylster til løftesaks eller løftekrog samt  
en lomme til kiler. 

593 83 83-02 Kr. 191,20

7. KILELOMME
Lomme, hvor flere kiler kan sættes godt fast  
i hver deres rum.

593 83 88-01 Kr. 199,20

8. UNIVERSAL VÆRKTØJSHOLDER
Holder til forskelligt værktøj, f.eks. en økse eller et slagjern.

593 83 97-01 Kr. 71,20

9. BÆREKROG
Praktisk krog, når du skal bære forskelligt værktøj, 
vanddunke eller andet udstyr. 

593 83 96-01 Kr. 71,20

10. SPRAYDÅSEHOLDER
En spraydåse sidder godt fast  
i dette hylster. 

593 83 95-01 Kr. 71,20

11. FIL OG KOMBI VÆRKTØJS
HOLDER
Holder til én rundfil og én fladfil samt kombiværktøj. 
Holderen forhindrer effektivt, at værktøjet går i stykker 
eller tabes.

593 83 94-01 Kr. 199,20

12. KLUPHYLSTER
Kluphylsteret fra vores klassiske værktøjsbælte kan også 
bruges til værktøjsbæltet FLEXI.

505 69 32-04 Kr. 79,20

13. FÆLDEJERNSHYLSTER
Fældejernshylsteret fra vores klassiske værktøjsbælte kan 
også bruges til værktøjsbæltet FLEXI.

505 69 32-92 Kr. 79,20

14. TILBEHØRSPOSE
Ekstra pose, der f.eks. kan rumme en brandslukker, 
vandflaske eller ekstra tøj.

596 25 29-01 Kr. 71,20

1. VÆRKTØJSBÆLTE FLEXI
Fleksibelt og ergonomisk værktøjsbælte med fremragende vægt-
fordeling og justerbart bæltespænde, der kan udløses med én hånd.

593 83 74-01 Kr. 479,20

BAGSTYKKE
Bagstykket til værktøjsbæltet har en stor lomme 
til førstehjælpsudstyr, reservekæde og skrue-
trækker til karburatoren. Der er hylster til file,  
filmål, ringgaffelnøgle og målebånd. 

505 69 05-10 Kr. 159,20

MÅLEBÅND
Let og nemt at bruge til opmåling af træ stykker 
og stammer. Kan justeres uden værktøj. Afmærk-
ning på begge sider. Robust med aluminiumtop. 

15 m frigørelseskrog,  
586 99 75-01 Kr. 399,20
20 m frigørelseskrog,  
586 99 75-02 Kr. 439,20
15 m tømmerkrog,  
586 99 75-03 Kr. 399,20

KRIDTHOLDER  
MED HJUL
Holder med fjederbelastet metal-
hjul til kridt eller stifter på 12 mm. 
Robust udformning med et metal-
hjul, der kan fastgøres til værk-
tøjsbæltet eller selen.

593 83 98-01 Kr. 279,20
Grafitstifter, 12 stk., 
593 97 55-01 Kr. 95,20 
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SLAGJERN
Kombineret slag- og fældejern, hvor bagsiden  
af fældepladen har en specielt udformet slaghæl, 
så vibrationer undgås.

47 cm, 574 38 71-01 Kr. 359,20

TRÆDEFÆLDEJERN
Teleskopisk trædefældejern. Kan bæres  
i et hylster i bæltet.

46 cm, 504 98 16-92 Kr. 439,20
Hylster, 505 69 32-92 Kr. 79,20

FÆLDEJERN MED 
VENDEKROG
Fuldt smedet med plasthåndtag, holdegreb  
og vendekrog.

80 cm, 586 89 69-01 Kr. 439,20

LANGT FÆLDEJERN
Den nederste del er smedet, hvilket øger 
styrken. Tænderne foran giver et bedre 
greb. Det lange håndtag gør det muligt  
at holde med begge hænder.
130 cm, 574 38 72-01 Kr. 719,20
Vendekrog, 574 38 73-01 

BÆLTER
Læder, 505 69 00-01 Kr. 143,20

VENDEBÅND
Til nedtagning / vending af fastfældede træer 
og som bærerem til dunke.

505 69 80-20 Kr. 183,20

AFMÆRKNINGSBÅND
100 % viskose, biologisk nedbrydeligt.  
20 mm bredt og ca. 75 m langt.
Orange 574 28 77-00 Kr. 31,20
Rødt 574 28 77-01 Kr. 31,20
Blåt 574 28 77-02 Kr. 31,20
Gult 574 28 77-03 Kr. 31,20

FØRSTEHJÆLPSSÆT
Indeholder førstehjælpsbandage, 9 plastre  
i forskellige størrelser, 2 servietter til rensning  
af sår, 1 spejl og 1 vatpind. 

504 09 53-01 Kr. 95,20

TRYKFORBINDING
505 66 52-06 Kr. 55,20

GRENSAV
Krum sav med barkklinge, så man undgår,  
at barken flækker.

33,3 cm med barkklinge,  
505 69 45-66 Kr. 319,20
Reserveklinge, 505 69 45-77 

TELESKOPSKAFT TIL 
GRENSAV
2,5–5 meter. Nem længdejustering.

502 42 73-01 Kr. 679,20

KLUP
Med volumentabel og centimeter inddeling  
på to sider.

36 cm, 505 69 47-30 Kr. 175,20
46 cm, 505 69 47-46 Kr. 207,20
Hylster, 505 69 32-04 Kr. 79,20

FOLDBAR GRENSAV 200 FO
Foldbar sav med klinge på 200 mm til  
forskellige formål.

967 23 64-01 Kr. 239,20

RYDNINGSØKSE
Med skaft af hickory og dobbelt-
sidet blad, der kan vendes og 
udskiftes.

579 00 06-01 Kr. 319,20
Reserveblad,  
579 00 40-01 

FOLDBAR GRENSAV 300 ST
Lige sav med klinge på 300 mm til savning  
i frisk og tørt træ. Hylster medfølger.

967 23 65-01 Kr. 239,20

FOLDBAR GRENSAV 300 CU
Krum sav med klinge på 300 mm til kraftige 
grene. Hylster medfølger.
967 23 66-01 Kr. 279,20
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LØFTE/TØMMERSAKS
Skarp krog med fræsede kanter. 
Specialhærdet stål med overfladebehandling 
gør den robust og mindre modtagelig for rust.

30 cm, 574 38 76-01 Kr. 319,20
20 cm, 574 38 75-01 Kr. 223,20

LØFTEKROG
Forlænget krog med større greblængde og 
-vidde giver et bedre greb under arbejdet. 
Specialhærdet stål med overfladebehandling 
gør den robust og mindre modtagelig for rust.

574 38 74-01 Kr. 167,20

FÆLDEKILER
Af slagfast ABS-plast. Gør det nemmere at  
få træet til at falde i den rigtige retning.

14 cm, 598 03 58-01 Kr. 63,20
20 cm, 598 03 58-02 Kr. 79,20
25 cm, 598 03 58-03 Kr. 103,20

MOTORSAVSKROG, 
ARBORIST
Til nem fastgøring af en motorsav til en sele. 
Robust konstruktion. Optimeret til T540 XP®  
og T535i XP®.
580 80 03-01 Kr. 95,20

FÆLDEKILE I ALUMINIUM
Gør det nemmere at få træet til at falde  
i den rigtige retning. Kan slibes.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 Kr. 151,20
1,000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 Kr. 223,20

MOTORSAVSØJE, ARBORIST
Til skovarbejdere, der bruger en almindelig 
motorsav. Med dette øje kan motorsaven sættes 
sikkert fast i stroppen. Udstyret med overbel ast- 
ningsudløsning.
578 07 71-01 Kr. 103,2 0

KLØVEKILE
Drejet kile til kløvning af stammer. Bruges 
sammen med en mukkert eller fældeøkse.

577 25 92-01 Kr. 223,20

KILE TIL 
BRÆNDEKLØVNING
Af kvalitetsstål.

578 45 68-01 Kr. 223,20

MOTORSAVSSTROP, 
ARBORIST
Bruges sammen med en motorsavskrog, så 
motorsaven kan fastgøres i et bælte. Elastisk 
design. Måler 0,5 m sammentrukket og 1,25 m 
fuldt udstrakt.

577 43 80-01 Kr. 183,20

KASTELINE, ARBORIST
Af stærk Dyneema®-fiber med lav strækevne. 
Belægningen af uretan giver linen stor slidstyrke 
og gør den nem at binde og kaste, uden at linen 
går i knuder. Med den orange farve er linen nem 
at få øje på.

55 m, 596 93 59-11 Kr. 239,20

KASTELINEKUBE, ARBORIST
Sammenfoldelig stofkube, 16 tommer, gør det 
nemt at holde kastelinen ren og fri for knuder, 
når den kastes op i trækronen. 

596 93 60-11 Kr. 359,20

28 L LINETASKE, ARBORIST
Rummer 80 m line med en tykkelse på 12 mm. 
Taskens top kan lukkes, så linen holdes ren og 
tør. Udvendige daisy chains til opbevaring af 
udstyr. Behagelige, polstrede bæreremme.

596 93 63-11 Kr. 303,20

KARABINER, ARBORIST
Af varmtsmedet 707-aluminium med stor styrke 
og lav vægt. Triple lock-system sikrer, at karabinen 
ikke går op ved en fejl. Karabinen har keylock, 
der forhindrer, at den griber fat i reb og tøj.

D-form, 596 93 62-12 Kr. 127,20
Oval, 596 93 62-11 Kr. 127,20
HMS/pæreformet, 596 93 62-13 Kr. 127,20

KASTEVÆGTE, ARBORIST
Højkvalitetsvægte af slidstærkt Cordura-materiale. 
Nemt at sætte sikkert på kastelinen. Med den 
orange farve er vægten nem at få øje på.

397 g, 596 93 58-11 Kr. 119,20
340 g, 596 93 58-12 Kr. 119,20
283 g, 596 93 58-13 Kr. 119,20
226 g, 596 93 58-14 Kr. 119,20

TRÆPLEJEKILE
En professionel kile i lille størrelse, der er designet 
specielt til mindre gennemsavninger. Fremstillet 
af holdbar plast i høj kvalitet. Kilen passer perfekt 
i lommer eller kan hænges i strop/øje.

598 03 57-01 Kr. 63,20

NYHED
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PRODUKTVEJLEDNING – FILEUDSTYR

FLADFILE
Kvalitetsfile, der giver tanden 
den rigtige geometri.

Fladfil 6" 1 stk,  
505 69 81-60 Kr. 28,–
Fladfil 6" 12 stk,  
505 69 81-61 Kr. 295,20
Fladfil 6" 100 file/p,  
505 69 81-62 Kr. 1.999,20
Fladfil 8" 1 stk,  
505 69 81-80 Kr. 36,–
Fladfil 8" 12 stk,  
505 69 81-81 Kr. 335,20

FILEMÅL
Specialkonstruerede filemål, der giver de rigtige 
filevinkler. Bruges sammen med vores fladfile.

H00 1/4", 1,3 mm,  
505 69 81-18 Kr. 63,20
H38 3/8"mini Pixel, 1,1 mm,  
579 55 88-01 Kr. 63,20
H35 / H36 / H37 3/8"mini,  
505 24 37-01 Kr. 63,20
H64(S) .404", 1,6 mm,  
505 69 81-15 Kr. 63,20

FILHÅNDTAG
Patenteret system til låsning af filen. Passer til 
alle vores file. 25°- og 30°-styr sikrer, at der files 
i den rigtige vinkel.

Filhåndtag Ø 4,5–5,5 mm, 
505 69 78-01 Kr. 20,–
Filhåndtag til fladfile, 
505 69 78-10 Kr. 20,–

FILEKLO
Til sikker fastgøring af motorsaven, mens der 
files. Af smedet stål.

505 66 52-56 Kr. 143,20

HUSQVARNA 
INTENSIVE CUT
RUNDFILE
Udviklet til optimal filning og 
længere holdbarhed. 

3 STK.
4,0 mm, 597 35 48-01 Kr. 39,20
4,5 mm, 597 35 55-01 Kr. 39,20
4,8 mm, 597 35 58-01 Kr. 39,20
5,2 mm, 597 35 59-01 Kr. 39,20
5,5 mm, 597 35 61-01 Kr. 39,20

12 STK.
4,0 mm, 597 35 48-02 Kr. 135,20
4,8 mm, 597 35 58-02 Kr. 135,20
5,2 mm, 597 35 59-02 Kr. 135,20
5,5 mm, 597 35 61-02 Kr. 135,20

KÆDEMODEL TYPE RULLEFARVE
FILDIAMETER  
(MM/TOMMER)

KOMBIMÅL FILESÆT FILEMÅL RYTTERMÅL

X
C

U
T™

SP21G P21 Grøn 4,0 / 5/ 32 595 00 47-01 595 00 46-01 — —

S93G 93 Grå 4,0 / 5/ 32 587 80 90-01 587 80 67-01 — —

SP33G P33 Orange 4,8 / 3/ 16 586 93 84-01 586 93 34-01 — —

C83/C85/S85 83/85 Blå 5,5 / 7/32 586 93 86-01 586 93 85-01 — —

H
K

Æ
DE

H00 1 /4" — 4,0 / 5/ 32 580 68 74-01 580 68 75-01 505 69 81-18 —

H38 3 /8" minipixel — 4,5 / 11/64 — — 579 55 88-01 505 69 81-03

H37 3 /8" mini — 4,0 / 5/ 32 — 579 65 36-01 505 24 37-01 —

H30 .325" pixel — 4,8 / 3/ 16 505 69 81-08 505 69 81-27 — —

H21/22/23/25 .325" — 4,8 / 3/ 16 505 69 81-09 505 69 81-25 — 505 69 81-00

H42/46/47/48/80/81 3  /8" mejsel — 5,5 / 7/ 32 505 24 35-01 505 69 81-30 — 505 69 81-01

H49/51/54/58/70 3  /8" halvmejsel — 5,5 / 7/ 32 575 99 15-01 — — —

H64 .404" — 5,5 / 7/ 32 — — 505 69 81-15 505 69 81-02

FILESÆT
Komplet filesæt med et filhåndtag, kombimål 
eller et filmål og et ryttermål, to rundfile og en 
fladfil.

X-Cut™ P21, grøn, SP21G,  
590 00 46-01 Kr. 159,20
X-Cut™ 93, grå, S93G,  
587 80 67-01 Kr. 159,20
X-Cut™ P33, orange, SP33G,  
586 93 34-01 Kr. 159,20
X-Cut™ 83/85, blå, C83 /C85/ S85,  
586 93 85-01 Kr. 159,20
H00, 580 68 75-01 Kr. 159,20
H30, 505 69 81-27 Kr. 159,20
H25/H22/H21/H23,  
505 69 81-25 Kr. 159,20
H36, 505 69 81-38 Kr. 159,20
H37, 579 65 36-01 Kr. 159,20
H42 / H46 / H47/ H48 / H50,  
505 69 81-30 Kr. 159,20
H64(S), 505 69 81-92 Kr. 159,20

KOMBIMÅL
Vores kombimål er specialdesignet med filemål 
og ryttermål, så funktionerne samles i ét 
værktøj. Brug det sammen med vores rund- og 
fladfile for at få en korrekt filevinkel og 
dybdemålerindstilling.

X-CUT™ 21, grøn, SP21G .325" mini/ 
1,1 mm pixel, 595 00 47-01 Kr. 79,20
X-CUT™ 93, grå, S93G 3/8" mini 1,3 mm,  
587 80 90-01 Kr. 79,20
X-CUT™ 33P, orange, SP33G .325"  
1,3 mm pixel, 586 93 84-01 Kr. 79,20
X-CUT™ 83/85, blå, C83 /C85/ S85 3/8",  
586 93 86-01 Kr. 79,20
H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01 Kr. 79,20
H30 .325"/1,3 mm pixel,  
505 69 81-08 Kr. 79,20
H22/H25/H23 .325"/1,5 mm,  
505 69 81-09 Kr. 79,20
H42/H46/H47(S)/H48(S)/ 
H50 3/8" mejsel, 505 24 35-01 Kr. 79,20
H49/H51/H54/H58 3/8" halvmejsel,  
575 99 15-01 Kr. 79,20

RYTTERMÅL
Specialdesignede ryttermål, der sikrer en 
korrekte dybdemålerindstilling. Bruges sammen 
med vores fladfile.

.325", 505 69 81-00 Kr. 28,00
3/8”, 505 69 81-01 Kr. 28,00
.404”, 505 69 81-02 Kr. 28,00
3/8” mini / minipixel,  
505 69 81-03 Kr. 28,00
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MOTORSAVSKASSE
Robust og praktisk kasse til transport 
af motorsav, smøremidler og andet 
tilbehør.

531 30 08-72 Kr. 319,20

HUSQVARNA 
H900
Lille fritidsøkse til aktiviteter 
udendørs, på campingturen 
eller i haven. 34 cm.

580 76 10-01 Kr. 303,20

HUSQVARNA 
S2800
Effektiv kløveøkse til kløv-
ning af store træstykker.  
70 cm.

580 76 14-01 Kr. 559,20

HUSQVARNA 
A2400
Effektiv universaløkse  
til forskelligt træarbejde.  
70 cm.

580 76 12-01 Kr. 559,20

HUSQVARNA 
S1600
Kløveøkse til kløvning  
af stammer og træstykker.  
60 cm.

580 76 13-01 Kr. 479,20

HUSQVARNA 
A1400
Universaløkse, der er 
velegnet til kløvning af 
harpiksholdigt træ. 60 cm.

580 76 11-01 Kr. 439,20

REJSETASKE 70 L
Fugtafvisende materiale, der er let 
at gøre rent. Praktiske indvendige 
lommer og bløde håndtag. Skulder-
stropperne kan tages af, og poser 
til organisering af indholdet 
medfølger.

70 liter, 593 25 83-01 Kr. 559,20

TROLLEYTASKE 90 L 
Robust trolleytaske med praktisk 
u-formet lynlås og støjsvage gummi-
hjul. Bund og sider er udformet, så 
tasken kan stå oprejst uden støtte. 
To poser til organisering af indholdet 
medfølger.

90 liter, 593 25 81-01 Kr. 743,20

RYGSÆK 30 L
Slidstærk rygsæk til alle vejrtyper. 
Materialet holder indersiden tør og 
er nemt at gøre rent. Regndække 
kan rulles på, og rygsækken har  
rum til computer, termoflaske og 
vandflaske.

30 liter, 593 25 82-01. Kr. 431,20

SKOVØKSE
Velegnet til fældning af mindre træer, afkvistning af stammer, beskæring 
af grene og rydning af buskads. Det lange skaft giver ekstra kraft, når 
der hugges. Håndsmedet svensk kvalitetsstål. 65 cm. 

576 92 62-01 Kr. 359,20
Reserveskaft, 576 92 62-02 

KLØVEØKSE
Kløveøksen er tung nok til kløvning af kraftigere træ og brænde. Det 
kræver et minimum af kraft at hugge det specialformede øksehoved 
gennem træet og kløve det. Det lange skaft genererer ekstra kraft  
og er langt nok til, at man kan holde på det med begge hænder. 
Håndsmedet svensk kvalitetsstål. 75 cm. 

576 92 67-01 Kr. 503,20

CAMPINGØKSE
En mindre økse, der egner sig godt 
til friluftslivet både i skoven og i  
det åbne landskab. Den er velegnet  
til det meste, f.eks. brændehugning 
til lejrbålet. Den er nem at have 
med i rygsækken. Øksen kan også 
sættes fast i bæltet vha. det 
medfølgende hylster. Håndsmedet 
svensk kvalitetsstål. 37,5 cm.

576 92 63-01 Kr. 439,20
Reserveskaft, 576 92 63-02 

FRITIDSØKSE
Let lille økse, der kan bruges til 
afhugning af grene eller kløvning  
af mindre brænde til lejrbålet. 
Håndsmedet svensk kvalitetsstål. 
37,5 cm.

576 92 64-01 Kr. 279,20

FÆLDEØKSE
Fældeøksen er den kraftigste og 
tungeste økse. Den er beregnet  
til kløvning af stammer og kævler. 
Øksehovedets bagkant er forstær-
ket og kan tåle at blive brugt som 
mukkert eller i kombination med  
en kløvekile. Håndsmedet svensk 
kvalitetsstål. 80 cm.

576 92 66-01 Kr. 559,20
Reserveskaft,  
576 92 66-02 Kr. 279,20

LILLE KLØVEØKSE
Denne lille kløveøkse er beregnet 
til almindelig kløvning af mindre 
brænde. Det kræver et minimum 
af kraft at hugge det specialfor-
mede øksehoved gennem træet 
og kløve det. Øksen er ikke større, 
end at den kan bruges med én 
hånd. Håndsmedet svensk 
 kvalitetsstål. 50 cm.

576 92 68-01 Kr. 359,20
Reserveskaft, 576 92 68-02 

SNEDKERØKSE
Snedkerøksen er beregnet til 
snedker- og tømrerarbejde og 
andet arbejde i træ. Øksehovedet 
er udformet, så hånden kan komme 
så tæt på øksens æg som muligt, 
da det giver den bedste kontrol 
med arbejdet. Håndsmedet svensk 
kvalitetsstål. 50 cm.

576 92 65-01 Kr. 439,20
Reserveskaft,576 92 68-02 

ØKSER MED TRÆSKAFTER 
En serie smedede økser af høj kvalitet med 
skafter af asketræ. Skaftet er delvis orange, 
så øksen er lettere at få øje på.

Fritidsøkse, 36 cm, 0,6 kg.  
597 62 77-01 Kr. 199,20
Universaløkse, 70 cm, 1,25 kg.  
597 62 90-01 Kr. 359,20
Lille kløveøkse, 50 cm, 1,25 kg.  
599 67 31-01  Kr. 303,20
Kløveøkse, 80 cm, 2,5 kg.  
597 62 94-01 Kr. 519,20

KÆDESAVSTASKE
Taske fremstillet af genbrugte  
PET-flasker med specielle lommer 
til savfile og et sværdhylster, der 
nemt kan tages af og fastgøres til 
tasken med burrebånd. Passer til 
alle vores kædesave.

48 liter, 597 41 83-01 Kr. 239,20

SLIBESTEN
Lille slibesten i siliciumkarbid til slibning 
af økser. Dobbeltkorn (groft og fint) til 
hurtig eller fin slibning. Kan bruges både 
tør eller med olie eller vand. Leveres 
med læderetui.

599 67 46-01  Kr. 191,20

HÅNDØKSE
En mindre økse til vandreture og 
camping. Håndsmedet kvalitetsstål, 
hærdet, så det forbliver skarpt, 
med håndtag af hickorytræ og 
læderhylster. 24 cm.

599 67 35-01 Kr. 423,20

NYHED
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Husqvarnas skovryddere er beregnet til at kunne klare lange arbejdsdage i svært 

terræn uden problemer. De har rigelig kapacitet, komponenter af kommerciel 

kvalitet og et ergonomisk design – inklusive den kendte Balance XT™-sele.  

Du får arbejdet fra hånden hurtigt og effektivt og belaster musklerne mindre.

HÅRDT ARBEJDE 
PÅ DEN LETTESTE 
MÅDE 

SPECIALUDVIKLET DESIGN

ARBEJD I DEN PERFEKTE VINKEL
Husqvarnas ryddere er særdeles effektive, hvilket ikke mindst skyldes 
udformningen af det koniske tandhjul og tårnet samt rigrørets længde.  
Det koniske tandhjul er konstrueret, så klingen holdes i en perfekt vinkel, 
hvilket gør det lettere at fælde træer i den rigtige retning, mens tårnet er 
sænket, og rigrøret er afkortet, så rydderen bliver lettere at arbejde med.

X-TORQ®

FULD EFFEKT ER EN NØDVENDIGHED,  
MEN DET ER UDSTØDNING IKKE 
Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv forbrænding, uden at det går ud over 
effekten eller drejningsmomentet. For hver omdrejning blæses cylinderen igennem 
med frisk luft, inden blandingen af luft og brændstof sendes ind i cylinderen. Det 
forhindrer, at uforbrændt brændstof blander sig med udstødningen. Og resultatet? 
Væsentligt lavere brændstofforbrug og bedre brændstoføkonomi sammenlignet 
med tilsvarende modeller uden X-Torq®.
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MED BRUGEREN I CENTRUM

GØR HÅRDT ARBEJDE LETTERE
Vi har lagt meget arbejde i udviklingen af vores ryddere  
med det formål at gøre dit arbejde mindre anstrengende.  
Det har resulteret i en ekstremt velafbalanceret konstruktion, 
et komforthåndtag med et tommelfingerbetjent gashåndtag 
og den anerkendte Balance XT™-sele, der minimerer 
belastningen på kroppen. Du kan finde hele vores 
selesortiment på side 73.
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  BATTERIDREVET KOMFORT

3 KG STØJSVAG EFFEKTIVITET
Det er den rene fornøjelse at arbejde med Husqvarna 530iPX. 
Den vejer overraskende lidt og har fremragende ergonomi 
kombineret med imponerende ydelse. Du slipper samtidig  
for al udstødning og meget af støjen – og så snart du slipper 
gashåndtaget, er den helt stille.

  BATTERISYSTEM

FLEKSIBEL KOMFORT
Når du har 530iPX på ryggen i en sele, kan du 
arbejde mere ergonomisk. Men det er op til dig, 
om du foretrækker et integreret batteri eller  
at have batteriet på ryggen.

  UNIK KONSTRUKTION

PRØV NOGET HELT ANDET
Husqvarna 530iPX er en unik skovrydder, som giver dig bevægelsesfrihed 
som aldrig før selv i tæt vegetation. Savhovedet kan vinkles 90 grader, så du 
kan skære uden besvær i alle retninger. Uanset om du rydder, udtynder eller 
beskærer træer, er 530iPX det perfekte redskab.
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TOMMELFINGERBETJENT GASHÅNDTAG

AL KRAFT LIGE VED HÅNDEN
Gashåndtaget betjenes med tommelfingeren. Hastigheden 
kan styres nøjagtigt uden at belaste musklerne i hånden. 
Lige så nemt og praktisk, som det bør være.

LOW VIB®

HOLD DIG FRISK OG VÅGEN,  
OG UNDGÅ FINGERSKADER  
FRA VIBRATIONERNE
Takket være den effektive vibrationsdæmpning kan du arbejde 
effektivt og uden ubehag – uden at få hvide fingre af vibrationerne.  
Vi har adskilt tanken og håndtagene fra motoren og skæreudstyret  
ved at indsætte nøje justerede antivibrationselementer. På den måde 
kan vi holde vibrationerne i håndtagene på et ekstremt lavt niveau. 
Formålet med det hele er at skåne dine arme og hænder, så du kan 
holde dig frisk, sund og rask også i det lange løb. 

AUTOTUNE™

FULD KRAFT FRA MOTOREN UANSET 
FORHOLDENE 
Med AutoTune™ kan du altid regne med, at din Husqvarna-skovrydder starter 
uden problemer og fungerer optimalt. Der er tale om en automatisk funktion, der 
løbende finjusterer blandingen af luft og brændstof og kompenserer for faktorer 
som luftfugtighed, højde, temperatur og brændstofkvalitet og ikke mindst, hvor 
tilstoppet luftfilteret er. Motoren kører perfekt – og du behøver aldrig mere 
justere karburatoren manuelt. 

START MODE

NEM START,  
LET ARBEJDE
Vores startfunktion, Start Mode, sørger for, at 
motoren starter uden problemer, uanset om den 
er varm eller kold. Når Start Mode er aktiveret,  
er motoren optimeret til hurtig start, og som  
en ekstra sikkerhedsforanstaltning sørger en 
tophastighedsbremse for, at klingen ikke kan 
rotere under starten. Tryk på Start Mode-  
knappen, træk i snoren, og gå i gang med 
arbejdet. Lige så nemt og praktisk, som  
det bør være.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

DET ER NEMT AT HOLDE STYR  
PÅ UDSTYRET
Det har aldrig været nemmere at holde styr på udstyret. Hvis du 
sætter en Husqvarna-sensor på maskinerne, ved du altid hvor de 
befinder sig, hvor meget de er blevet brugt, om de trænger til 
service og meget andet. Du bevarer det fulde overblik og kan styre 
alt fra din computer, tablet eller telefon.. Læs mere på side 14.
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 3 /8"

 25–30 cm

 3,1 kg
Kr. 3.199,20 

Pris ekskl. moms, uden batteri og lader 

HUSQVARNA

530iPX

DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM  
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Kædedeling, tommer  Anbefalet sværdlængde min. – maks., cm  Vægt (uden skæreudstyr), kg
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Batteridrevet rydder, der også kan bruges som stang sav (skærehovedet kan 
vinkles 90 grader) med en effekt, der svarer til den, der leveres af en benzindrevet 
model på 30 cc. Dens lave vægt, fremragende ergonomi og støjsvage drift betyder, 
at den er behagelig at bruge når som helst uanset forholdene. Der er flere 
specifikationer på side 39.

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Justerbart skærehoved

 53,3 cm³

 2,8 kW

 9,1 kg

 45,7 cm³

 2,2 kW

 8,4 kg
Kr. 7.999,20 

Pris ekskl. moms 
Kr. 6.639,20 

Pris ekskl. moms 

HUSQVARNA

555FXT
HUSQVARNA

545FXT AUTOTUNE™

HUSQVARNAS SKOVRYDDERE

En meget stærk skovrydder udviklet til fuldtidsrydning under skrappe  
forhold. Motoren på 53 cc leverer den effekt og hurtige acceleration, du skal 
bruge til selv den vanskeligste opgave. Fremragende komfort takket være 
Balance XT™-selen. Udstyret med varme i håndtagene.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position

 ■ Smart Start®

 ■ Varme i håndtagene

Stærk, nem at bruge, høj performance 45 cc skovrydder. Udviklet til fuldtidsbrug. 
Fremragende komfort takket være Balance XT™ seletøj. Udstyret med varme  
i håndtag. 

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Auto return stop switch

 ■ Start Mode

 ■ AutoTune™

 ■ Varme i håndtagene
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BENZINDREVNE SKOVRYDNINGSSAVE 555FXT 545FXT AUTOTUNE™

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 53,3 45,7

Afgivet effekt, kW 2,8 2,2

Benzintank, liter 1,1 1,0

Brændstofforbrug, g/KWh 480 450

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 103 99

Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)* * 117 116

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) venstre/højre håndtag, m /s²* ** 2,1 /2,3 3,5 /3,2

Maks. omdr./min. 9000 9000

Tomgangshastighed, omdr./min. 2800 2700

Gear – udvekslingsforhold 1:1,29 1:1,29

Vinkel på vinkelgear 24 24

Vægt (uden skæreudstyr), kg 9,1 8,4

FUNKTIONER

X-Torq®-motor  • •  • •

Low Vib®  • •  • •

Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position  • •  • •

Brændstofpumpe  • •  • •

Justering af styr/håndtag uden værktøj  • •  • •

Konisk tandhjul til skovbrug  • •  • •

Smart Start®  • • —

Smart Mode —   ••

AutoTune™ —  • •

Varme i håndtagene  • •  • •

LEVERES MED SELE

Balance XT™  • •  • •

Balance X™ — —

LEVERES MED SKÆREUDSTYR

OEM-savklinge Scarlett 225-24 Scarlett 225-24

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standard afvigelse) på 1 dB(A).  
**Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det frem lagte lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr,  
der giver det højeste niveau. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv, eq) ved håndtag,  
målt i henhold til EN ISO 22867, m /s². For de fremlagte data for  tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m /s².

SKOVRYDDERE

NOMINEL EFFEKT EU’s maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle  effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt  
i normale arbejdssituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med 
SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra  denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.
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EN NY STANDARD 
INDEN FOR 
BÆREDYGTIGHED
Husqvarnas buskryddere og trimmere er bygget til at kunne klare de mest 

krævende opgaver. De er ikke kun driftssikre, stærke og effektive, men også 

velafbalancerede, lette og nemme at have med at gøre. Så du kan få mere fra 

hånden på mindre tid. Vores batteridrevne buskryddere i 535-serien byder  

på produktivitet og en bæredygtig effekt på et helt nyt niveau. De udfordrer  

alt det, du troede, du vidste om batteridrevne buskryddere én gang for alle.
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   EFFEKT SVARENDE TIL 35 cc

REVOLUTIONERENDE BATTERIDREVET 
BUSKRYDNING
Husqvarna 535iRXT, 535iRX og 535iFR er de stærkeste af 
vores batteridrevne buskryddere. E-TORQ-motoren har en 
effekt, der svarer til en benzindreven maskine på 35 cc. Det 
betyder, så længe du bruger en skærediameter på 45 cm, 
at du kan være sikker på at klare opgaven til tiden.

   ROBUST KONSTRUKTION

EN MOTIVERENDE OG INSPIRERENDE 
FORNEMMELSE AF KVALITET
De batteridrevne buskryddere i vores 535-serie ligner det, de 
er –professionelle maskiner, der oser af kvalitet. Mange af de 
vitale komponenter er hentet fra vores benzindrevne modeller, 
som for længst har bevist deres værd. Det gælder f.eks. det 
koniske tandhjul. Det stive tårn på styret og motorophænget 
er af magnesium.



58 BUSKRYDDERE OG TRIMMERE

   HELT UDEN KABLER

VÆLG INTERNT ELLER  
RYGBÅRET BATTERI
Vælg den batteriløsning til Husqvarnas batteridrevne buskryddere,  
der giver dig den rigtige kapacitet, og som passer dig bedst.  
Balance XB-selen har en batteriholder, så du nemt kan tage  
et ekstra batteri med.

   TRIMMERHOVED MED TOVEJSROTATION

SKIFT RETNING,  
NÅR DET PASSER DIG
Husqvarnas unikke tovejstrimmerhoved på 520iRX og 520iLX kan rotere 
begge veje, så du kan skifte retning og undgå græs på gangstier og 
 i blomsterbede. Det er også praktisk, når du trimmer tæt på parkerede 
biler og andre steder, hvor du skal være ekstra omhyggelig.

   ERGOFEED™

SPAR TID, BESVÆR OG 
TRIMMERTRÅD
Med ErgoFeed™-funktionen på Husqvarna 535iRXT kan  
du fremføre trimmertråden ved ganske enkelt at trykke på  
en knap på styrets højre håndtag. Når du ikke skal trykke 
trimmerhovedet mod jorden, risikerer du heller ikke, at der 
fremføres tråd ved et uheld. Når der er mindre spild, bruger 
du mindre tid på at fremføre tråd, og du skal heller ikke  
købe ny tråd nær så ofte. ErgoFeed™-trimmerhovedet er 
udformet med færrest mulige bevægelige dele, hvilket  
gør det robust og holdbart.

   BATTERISERIEN

NYD EN BEHAGELIG  
ARBEJDSDAG UDEN STØJ
Vores kommercielle, batteridrevne trimmere og buskryddere har støjsvage, 
elektriske E-TORQ-motorer og afgiver ingen udstødning. De er lette og 
behagelige at arbejde med, så din arbejdsdag bliver nemmere og mindre 
anstrengende – og knap så generende for andre i nærheden. Det frem-
ragende vibrationsdæmpningssystem på Husqvarna 535i RXT/RX gør  
dem ekstra behagelige at arbejde med.
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   E-TORQ-MOTORER

BATTERIDREVET FUNKTION, DU KAN STOLE PÅ
Husqvarnas unikke E-TORQ-motorkoncept har sat nye standarder for batteridrevet udstyrs effektivitet. 
E-TORQ-motorerne udvikles og produceres af Husqvarna og er perfekt tilpasset til de forskellige 
anvendelsesformål. Den børstefri konstruktion minimerer antallet af bevægelige dele, og motorerne  
er konstrueret, så de kan klare hårdt og langvarigt kommercielt arbejde. De kræver ingen vedlige-
holdelse og holder gennem hele produktets levetid.

   PRAKTISK ANVENDELIGHED

INTUITIVT TASTATUR GIVER  
BEDRE KONTROL
På vores batteridrevne produkter er tasterne nu store og  
reagerer kvikt. Der er også en batteri indikator, så du hurtigt  
kan se, hvor meget strøm der er på batteriet.

   INTEGRERET NETOPKOBLING

DET ER NEMT AT HOLDE STYR  
PÅ UDSTYRET
Husqvarna 535iRXT og 535iFR har et indbygget netopkoblingsmodul, 
så de kan oprette forbindelse til Husqvarna Fleet Services™. Derfor er 
der ikke brug for en ekstern sensor. Få overblik over udnyttelsen af 
buskrydderen med statistiske oplysninger, servicehistorik og senest 
kendte position i Husqvarna Fleet Services™-appen.  
Læs mere på side 14.
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RYDNINGSDIAMETER

RYD MERE – BEVÆG DIG MINDRE
Med vores buskryddere kan du rydde et betydeligt større område end  
med de fleste andre maskiner. Årsagen er den optimerede transmission  
og stærke motor med et imponerende udvekslingsforhold. Maskinen har 
således den nødvendige kraft til at trække en meget længere trimmertråd 
rundt, så du får en rydningsdiameter, der er større for hver omdrejning.  
Du får ganske enkelt arbejdet hurtigere fra hånden.

SELER

PASSER TIL DIG
Dit bevægelsesmønster forbedres når du bruger en sele, så du 
arbejder mere sikkert og belaster kroppen mindre. Det er derfor, at  
vi har brugt så meget tid på at udvikle seler, der hjælper dig med at 
udnytte maskinen endnu bedre. Når maskinen bruges rigtigt, er den 
nemmere at håndtere, og det giver et bedre resultat i sidste ende.  
Se vores produkter på side 73.

FUNKTIONELT DESIGN

GLIDER OVER GRÆSSET  
I EN PERFEKT VINKEL
Vores koniske tandhjul er vinklet nøjagtigt, så græs kan ryddes 
lettere og mere effektivt. Nøjagtige beregninger og empiriske 
undersøgelser har vist, at en vinkel på 30 – 35 grader sikrer, at 
klingen ikke rammer jorden, men i stedet glider hen over græsset, 
så du får den bedst mulige ydelse med i købet. Vinklen på styret  
og rigrøret er optimeret, så skæreudstyret centreres foran 
brugeren, hvor det er lettere at styre.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

DET ER NEMT AT HOLDE STYR  
PÅ UDSTYRET
Det har aldrig været nemmere at holde styr på udstyret. Hvis  
du sætter en Husqvarna-sensor på maskinerne, ved du altid  
hvor de befinder sig, hvor meget de er blevet brugt, om de trænger til 
service og meget andet. Du bevarer det fulde overblik og kan styre 
alt fra din computer, tablet eller telefon.. Læs mere på side 14.
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BALANCE

PROBLEMFRI HÅNDTERING
Hvordan et bestemt redskab er at arbejde med, afhænger meget af 
hvor velafbalanceret det er. Derfor har vi lagt meget arbejde i netop 
balancen for at gøre vores redskaber så lette som muligt at manøvrere 
rundt med, så arbejdet kan udføres med mindst muligt besvær. Vinklet  
styr, komforthåndtag og justerbart øje til selen sikrer en god arbejdsstilling 
og et behageligt greb, og det veltilpassede længde på rigrøret gør det 
muligt at rydde mere effektivt. 

LOW VIB®

HOLD DIG FRISK OG VÅGEN,  
OG UNDGÅ FINGERSKADER FRA 
VIBRATIONERNE
Takket være den effektive vibrationsdæmpning kan du arbejde 
effektivt og uden ubehag – uden at få hvide fingre af vibrationerne.  
Vi har adskilt tanken og håndtagene fra motoren og skæreudstyret  
ved at indsætte nøje justerede antivibrationselementer. På den måde 
kan vi holde vibrationerne i håndtagene på et ekstremt lavt niveau. 
Formålet med det hele er at skåne dine arme og hænder, så du kan 
holde dig frisk, sund og rask også i det lange løb. 

AUTOTUNE™

FULD KRAFT FRA MOTOREN  
UANSET FORHOLDENE 
Med AutoTune™ kan du altid forvente, at din Husqvarna-buskrydder starter  
uden problemer og fungerer optimalt. Der er tale om en automatisk funktion,  
der løbende finjusterer blandingen af luft og brændstof og kompenserer for 
faktorer som luftfugtighed, højde, temperatur, brændstofkvalitet og, ikke mindst, 
hvor tilstoppet luftfilteret er. Motoren kører perfekt – og du behøver aldrig  
mere justere karburatoren manuelt. 

X-TORQ®

FULD EFFEKT ER NØDVENDIG,  
MEN DET ER UDSTØDNING IKKE 
Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv forbrænding, uden at 
det går ud over effekten eller drejningsmomentet. For hver omdrej-
ning blæses cylinderen igennem med frisk luft, inden blandingen  
af luft og brændstof sendes ind i cylinderen. Det forhindrer, at ufor-
brændt brændstof blander sig med udstødningen. Og resultatet? 
Væsentligt lavere brændstofforbrug og bedre brændstoføkonomi 
sammenlignet med tilsvarende modeller uden X-Torq®.
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Vores kombitrimmere og buskryddere er virkelig 
en god investering – på mange måder. For det 
første behøver du ikke fylde traileren med flere 
maskiner, når du tager rundt fra en opgave til en 
anden. Du skal bare huske det tilbehør, der skal til 
for at klare dagens arbejde. For det andet behøver 
du kun at fylde brændstof på én maskine og starte 
én maskine. Sidst, men ikke mindst, spilder du 
mindre tid på vedligeholdelse og service på  
flere maskiner. Det er bare nogle af de vigtigste 
fordele ved at bruge en kombitrimmer.

ÉN MASKINE  
TIL DET HELE

TILBEHØR

DU KAN TRIMME, BESKÆRE  
ELLER RYDDE DET HELE
En gennemtænkt konstruktion med lynkoblinger gør det nemt at skifte 
mellem forskelligt tilbehør, så du ikke spilder værdifuld tid, når du er  
ude på en opgave. De forskellige redskaber er slidstærke og hurtige  
at montere. Frem for alt har de tilstrækkelig kapacitet til at trimme tæt 
græs, rydde kraftigt buskads og blæse eller feje store bunker af blade  
og andet småtteri sammen. 
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YDELSE

LIGE SÅ DRIFTSSIKRE,  
MEN BARE MERE FLEKSIBLE 
Vi går aldrig på kompromis når det gælder effekt, holdbarhed og 
produktivitet. Derfor er vores kombimaskiner konstrueret, så de fungerer 
lige så godt som vores almindelige maskiner. Du får altså en pålidelig 
arbejdskammerat, der kan klare det hele, uanset om det er stangsavning 
med stor kapacitet eller effektiv fræsning uden besvær. 
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Kr. 5.599,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 7.199,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 4.799,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 6.239,20 
Pris ekskl. moms 

HUSQVARNA

545RX
HUSQVARNA

555RXT

HUSQVARNA

535RXT

HUSQVARNA

545RXT

HUSQVARNAS BUSKRYDDERE OG TRI MMERE

Høj ydeevne, 45 cc buskrydder med fremragende 
ergonomi til komfortabel fultidsbrug. Leveres med 
Balance X™-sele, Tap’n’Go trimmerspole samt 
græsklinge.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk  
tilbage til ON-position

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

En robust, stærk og brændstofbesparende buskryd-
der på 53 cc, der holder til at arbejde dag ud og dag 
ind. Den er ekstremt behagelig at arbejde med takket 
være det ergonomiske design og Balance XT™-selen. 
Den er velegnet til mange forskellige formål, uanset 
om det er i landbruget, haven eller andet. Leveres 
med Balance XT™-sele, Tap’n’Go trimmerspole  
samt græsklinge.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

Slidstærk og brugervenlig buskrydder på 35 cc til 
hyppig trimning af kraftigt græs og ukrudt. Klassens 
førende effekt-/vægtforhold omsættes til maksimal 
funktion, som kombineret med vibrations dæmpnings-
systemet belaster kroppen minimalt. Leveres med 
Balance X™-sele, Tap’n’Go trimmerspole samt 
græsklinge.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ Low Vib®

Særdeles effektiv buskrydder på 45 cc med  
frem ragende ergonomi, der gør den behagelig at 
arbejde med hele dagen. Velegnet til tungt arbejde  
i landbruget, haven m.m. Leveres med Balance XT™-
sele, Tap’n’Go trimmerspole samt græsklinge.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®

 ■ Smart Mode

 ■ AutoTune™

 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Skærebredde, cm   Vægt (uden skæreudstyr), kg  
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 70–72.

Kr. 4.159,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Kr. 3.759,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader 

HUSQVARNA

535iRXT
HUSQVARNA

535iFR

 45 cm

 4,9 kg

 45 cm

 4,5 kg

DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM  
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

 53,3 cm³

 2,8 kW

 54 cm

 9,2 kg

 45,7 cm³

 2,2 kW

 48 cm

 8,9 kg

 45,7 cm³

 2,1 kW

 48 cm

 8,5 kg

 34,6 cm³

 1,6 kW

 47 cm

 6,7 kg

Robust og især effektiv batteridrevet buskrydder 
med en effekt svarende til en benzindrevet busk-
rydder på 35 cc. Let og velafbalanceret til fuldtids-
brug. Fremragende komfort takket være Balance 
XB™-sele og ErgoFeed™-trimmerhoved. Trimmer-
hoved og græsklinge som medfølger.

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ 3 hastigheder

 ■ Intuitivt tastatur med batteristatus

 ■ ErgoFeed™-trimmerhoved

 ■ Vibrationsdæmpning 

 ■ Integreret internetopkobling 

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

Robust, alsidig og især effektiv batteridrevet busk-
rydder med en effekt svarende til en benzindrevet 
buskrydder på 35 cc. Let og velafbalanceret til 
hyppigt arbejde med græs-, busk- og let skov-
rydning. Balance 55, Tap’n’Go trimmerspole, 
græsklinge og savklinge medfølger.

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ 3 hastigheder

 ■ Intuitivt tastatur med batteristatus

 ■ Integreret internetopkobling 

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
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Kr. 5.599,20 
Pris ekskl. moms 

HUSQVARNA

545FR

 45,7 cm³

 2,1 kW

 48 cm

 8,7 kg

HUSQVARNAS BUSKRYDDERE OG TRI MMERE

Høj ydeevne og alsidig 45 cc buskrydder med 
fremragende ergonomi. Leveres med Balance X™-
sele, Tap’n’Go trimmerspole, gæsklinge og 
savklinge.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk  
tilbage til ON-position

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start®
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HUSQVARNA

520iRX

HUSQVARNA

520iLX

 40 cm

 3,8 kg

 40 cm

 3,0 kg

DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM  
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

BUSKRYDDERE OG TRIMMERE

HUSQVARNA

525RXT
HUSQVARNA

525RX

 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Skærebredde, cm   Vægt (uden skæreudstyr), kg  
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 70–72.

 25,4 cm³

 1,0 kW

 45 cm

 5,2 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 45 cm

 4,9 kg
Kr. 3.439,20 

Pris ekskl. moms 
Kr. 2.799,20 

Pris ekskl. moms 

Let og ergonomisk, men stadig meget effektiv busk-
rydder på 25 cc til hyppig trimning og almindelig 
vedligeholdelse ved erhvervsbyggeri, på større 
ejendomme og i parker. Meget lavt vibrationsniveau. 
Leveres med Balance 55-sele, Tap’n’Go trimmer-
spole og græsklinge.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ Low Vib®

 ■ Smart Start

Let, ergonomisk og effektiv 25 cc buskrydder til 
hyppige trimningsopgaver og generelt vedligeholdelser 
omkring kommercielle ejendomme, gårde og parker. 
Leveres med Balance 35 sele, Tap’n’Go trimmer-
spole og græsklinge. 

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ Smart Start

Kr. 2.399,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Kr. 2239,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

En let, meget effektiv og batteridrevet trimmer med 
to buede håndtag. Perfekt til havefolket, anlægs-
gartnere og entreprenører. Fremragende ergonomi 
og balance, trimmerhoved, der kan rotere begge 
veje og en meget holdbar børstefri motor. Leveres 
med Balance 35B-sele, Tap’n’Go trimmerspole og 
græsklinge.

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Tovejsrotation ved brug af spole 

En let, meget effektiv og batteridrevet trimmer med 
bøjlehåndtag. Perfekt til havefolket, anlægsgartnere 
og entreprenører. Fremragende ergonomi og balance, 
trimmerhoved, der kan rotere begge veje og en meget 
holdbar børstefri motor. Leveres med Tap’n’Go 
trimmer spole samt græsklinge.

 ■ Børstefri E-TORQ-motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Tovejsrotation ved brug af spole 
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  BATTERIER OG OPLADERE

HOLD DIG I GANG,  
SOM DU HELST VIL DET 
Vi tilbyder flere forskellige batterier fra de praktiske integrerede modeller 
til de rygbårne batterier med stor kapacitet, der kan holde dig i gang hele 
dagen. Der er flere oplysninger om alle batterier – med specifikke brugs- 
og opladetider – på side 138.

MED BRUGEREN I CENTRUM

EXCEPTIONELT BEHAGELIGT ARBEJDE
Vi stræber efter at gøre dit arbejde lettere, så du kan arbejde mere effektivt. Derfor har vi vinklet 
styret syv grader, så du altid har skæreudstyret lige foran dig uden at skulle anstrenge dig. Det 
betyder samtidig, at du kan tage lange strøg på begge sider af kroppen. Desuden er det forskudte 
tårn ekstra højt. På flere maskiner er styret monteret på et 15 cm højt tårn. Derfor kan du arbejde  
i en opretstående, behagelig stilling og stadig have rigelig plads til benene. Det er særligt vigtigt,  
når du arbejder på skråninger.



68 BUSKRYDDERE OG TRIMMERE

HUSQVARNAS KOMBI MASKINER

 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Skærebredde, cm   Vægt (uden skæreudstyr), kg  
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 70–72.

HUSQVARNA

525LK
HUSQVARNA

535LK

 25,4 cm³

 1,0 kW

 47 cm

 4,5 kg

 34,6 cm³

 1,5 kW

 45 cm

 5,8 kg
Fra kr. 2.559,20 

Pris ekskl. moms 
 Fra kr. 4.159,20 

Pris ekskl. moms 

Let kombimaskine på 25 cc med bøjlehåndtag og flere funktioner, der gør  
den nem og behagelig at arbejde med. Da rigrørets diameter er 24 mm, kan det 
udstyres med en række forskelligt tilbehør, så maskinen er perfekt til mange 
forskellige formål. Tilbehør købes separat.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position

 ■ Smart Start®

 ■ Tilbehør klikkes på

Let kombimaskine på 35 cc med bøjlehåndtag og flere funktioner, der gør den 
nem og behagelig at arbejde med. Da rigrørets diameter er 24 mm, kan maskinen 
udstyres med en række forskelligt tilbehør og bruges til mange forskellige formål. 
Leveres med Tap’n’Go trimmerspole.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position

 ■ Smart Start

 ■ Tilbehør klikkes på
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Rydder mos, så plænen bliver sundere. Bredde  
60 cm. Rigrørsdiameter 24 mm. 

DT 600, passer til 535LK og 525LK.  
967 29 69-01 Kr. 2.639,20

TRIMMERHOVEDER

KOST

JORDFRÆSER

BUSKRYDDERE

STANGSAV

GUMMIKOST

BLÆSER FORLÆNGERRØR

KANTSKÆRER

VERTIKALSKÆRER

Tilbehør med kombiskærm og T35 Tap-n-Go-
trimmerhoved. Rigrørsdiameter 24 mm.

TA 850 / 24, passer til 525LK.  
Rigrørsdiameter 24 mm. 537 35 35-01 Kr. 799,20

Robust kost, der fjerner snavs fra gangstier, 
indkørsler og selv fra dybe riller og furer. Leveres  
med beskyttelsesskærm. Bredde 60 cm. 
Rigrørsdiameter 24 mm.

BR 600, passer til 535LK og 525LK.  
967 29 67-01 Kr. 2.639,20

Ideel til velplejede blomsterbede og rundt om 
træstammer. Rigrørsdiameter 24 mm.

CA 230, passer til 535LK og 525LK.  
967 29 42-01 Kr. 1.599,20

Buskryddertilbehør med kombiskærm og græskniv. 
Rigrørsdiameter 24 mm.

BCA 850 / 24 med Multi 255-4-græskniv.  
Komplet med J-styr og sele. Passer til 525LK  
og 535LK. 967 18 59-01 Kr. 799,20

Gummikost med stor kapacitet, der fejer sand  
og grus væk fra gangstier, indkørsler og plæner. 
Leveres med beskyttelsesskærm. Bredde 60 cm. 
Rigrørsdiameter 24 mm.

SR 600-2, passer til 535LK og 525LK.  
967 29 44-01 Kr. 2.799,20

Stærk blæser, der fjerner blade, affald og afklippet 
græs fra gangstier, fortove og indkørsler. Rigrørs-
diameter 24 mm. 

BA 101, passer til 535LK og 525LK.  
967 28 64-01 Kr. 1.039,20

Rigrørsforlænger der giver ekstra rækkevidde  
på næsten 80 cm. Rigrørsdiameter 24 mm.

EX 780, passer til 535LK og 525LK.  
967 29 71-01 Kr. 519,20

Giver ekstra rækkevidde når det er tiltrængt. Kan 
skære gennem grene med en tykkelse på op til ca. 
15 cm. Bredde 73 – 110 cm. Rigrørsdiameter 24 mm. 

PA 1100, 110 cm, passer til 525LK og 535LK.  
537 18 33-23 Kr. 2.079,20
PAX 730, 73 cm, passer til 525LK og 535LK.  
967 68 82-01 Kr. 2.239,20

UKRUDTSSAKS

Skæreudstyr til ukrudt og kantklipning af græs langs 
fortove og grusstier. Mindsker risikoen for spredning 
af småsten og lignende. Rigrørsdiameter 24 mm.

RA 850, passer til 525LK. 967 90 85-01 Kr. 2.399,20

Skærer pæne, lige kanter langs plæner, havegange 
og blomsterbede. Rigrørsdiameter 24 mm.

ECA850, buet rigrør, passer til 535LK og 525LK,  
967 92 55-04 Kr. 959,20
ESA850, lige rigrør, passer til 535LK og 525LK,  
967 92 56-04 Kr. 1.039,20

HÆKKEKLIPPER

Hækkeklippertilbehør. Klippebord 60 cm. 
Rigrørsdiameter 24 mm.

HA 200, rørlængde 11 cm.  
Passer til 535LK og 525LK.  
596 31 65-01 Kr. 2.399,20
HA 860, rørlængde 85 cm.  
Passer til 535LK og 525LK.  
596 31 66-01 Kr. 2.559,20

NYHED
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BENZINDREVNE BUSKRYDDERE OG TRIMMERE 555RXT 545RXT 545RX 545FR 535RXT 525RXT 525RX 535LK 525LK

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 53,3 45,7 45,7 45,7 34,6 25,4 25,4 34,6 25,4

Afgivet effekt, kW 2,8 2,2 2,1 2,1 1,6 1,0 1,0 1,5 1,0

Benzintank, liter 1,1 1,0 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5

Brændstofforbrug, g/KWh 480 450 450 450 475 600 600 475 600

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 101 102 101 100 96 94 93 99 94

Garanteret lydeffektniveau, L WA, dB(A)* * 121 117 117 117 114 106 106 114 106

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) venstre/højre håndtag, m /s²* ** 1,5 /1,6 3,3 /3,5 3,2/2,9 3,6 / 3,8 2,4/3,1 1,8/1,9 2,1/2,3 — —

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s2*** — — — — — — — 4,5 /3,9 3,0/3,3

Hastighed ved maksimal effekt, omdr./min. 9000 9000 9000 9000 8400 8500 8500 8400 8500

Tomgangshastighed, omdr./min. 2800 2700 2700 2700 2900 3000 3000 2900 3000

Gear – udvekslingsforhold 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1,5 1:1,46

Vinkel på vinkelgear 35 35 35 35 35 30 30 30 30

Arbejdsbredde, cm 54 49 48 48 47 45 45 45 47

Rørdiameter, mm 35 32 32 32 28 24 24 24 24

Vægt (uden skæreudstyr), kg 9,2 8,6 8,9 8,7 6,7 5,2 4,9 5,8 4,5

FUNKTIONER

Brændstofpumpe  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Konisk tandhjul til græs  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Gennemsigtig brændstoftank  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tap-n-Go trimmerhoved  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

X-Torq®-motor  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Separat starterhus  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Kombiskærm —  • •  • •  • •  • •  • •  • •   •• —

Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Smart Start®  • •  • •  • •  • • —  • •  • •   ••  • •

Smart Mode —  • • — — — — — — —

Justering af styr uden værktøj  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —

Styr, der er forskudt 7°ww  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —

Højt styr  • •  • •  • • —  • •  • •  • • — —

Øje til selekrog justeres uden værktøj  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Motor til ren benzin — — — — — — — — —

AutoTune™ —  • • — — — — — — —

LEVERES MED SELE

Balance XT™  • •  • • — — — — — — —

Balance X™ — —  • •  • •  • • — — — —

Balance 55 — — — — —  • • — — —

Balance 35 — — — — — —  • • — —

LEVERES MED SKÆREUDSTYR

OEM-trimmerhoved T55X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10

OEM-græsklinge Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 — —

OEM-savklinge — — — Scarlett 200-22 — — — — —

TILBEHØR

Trimmerhoved TA 850 / 24 — — — — — — —   ••  • •

Buskrydder BCA 850/24 — — — — — — —   ••  • •

Blæser BA 101 — — — — — — —   ••  • •

Kost BR 600 — — — — — — —   ••  • •

Vertikalskærer DT 600 — — — — — — —   ••  • •

Kantskærer EA 850 — — — — — — —   ••  • •

Hækkeklipper, lang HA 860 — — — — — — —   ••  • •

Hækkeklipper, kort HA 200 — — — — — — —   ••  • •

Stangsav PA 1100 — — — — — — —   ••  • •

Sweeper SR 600-2 — — — — — — —   ••  • •

Jordfræser CA 230 — — — — — — —   ••  • •

Ukrudtssaks RA 850 — — — — — — — —  • •

Ukrudtssaks RA-V — — — — —  • •  • • — —

Forlænger EX 780 — — — — — — —   ••  • •

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som 
lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det fremlagte lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Det garanterede lydeffektniveau 
omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv, eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 11806-1 og ISO 22867, m /s². For de fremlagte data for 
tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m /s².

BUSKRYDDERE OG TRIMMERE
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BENZINDREVNE BUSKRYDDERE OG TRIMMERE 555RXT 545RXT 545RX 545FR 535RXT 525RXT 525RX 535LK 525LK

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 53,3 45,7 45,7 45,7 34,6 25,4 25,4 34,6 25,4

Afgivet effekt, kW 2,8 2,2 2,1 2,1 1,6 1,0 1,0 1,5 1,0

Benzintank, liter 1,1 1,0 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5

Brændstofforbrug, g/KWh 480 450 450 450 475 600 600 475 600

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 101 102 101 100 96 94 93 99 94

Garanteret lydeffektniveau, L WA, dB(A)* * 121 117 117 117 114 106 106 114 106

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) venstre/højre håndtag, m /s²* ** 1,5 /1,6 3,3 /3,5 3,2/2,9 3,6 / 3,8 2,4/3,1 1,8/1,9 2,1/2,3 — —

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s2*** — — — — — — — 4,5 /3,9 3,0/3,3

Hastighed ved maksimal effekt, omdr./min. 9000 9000 9000 9000 8400 8500 8500 8400 8500

Tomgangshastighed, omdr./min. 2800 2700 2700 2700 2900 3000 3000 2900 3000

Gear – udvekslingsforhold 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,46 1:1,46 1:1,5 1:1,46

Vinkel på vinkelgear 35 35 35 35 35 30 30 30 30

Arbejdsbredde, cm 54 49 48 48 47 45 45 45 47

Rørdiameter, mm 35 32 32 32 28 24 24 24 24

Vægt (uden skæreudstyr), kg 9,2 8,6 8,9 8,7 6,7 5,2 4,9 5,8 4,5

FUNKTIONER

Brændstofpumpe  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Konisk tandhjul til græs  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Gennemsigtig brændstoftank  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tap-n-Go trimmerhoved  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

X-Torq®-motor  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Separat starterhus  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Kombiskærm —  • •  • •  • •  • •  • •  • •   •• —

Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •   ••  • •

Smart Start®  • •  • •  • •  • • —  • •  • •   ••  • •

Smart Mode —  • • — — — — — — —

Justering af styr uden værktøj  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —

Styr, der er forskudt 7°ww  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —

Højt styr  • •  • •  • • —  • •  • •  • • — —

Øje til selekrog justeres uden værktøj  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Motor til ren benzin — — — — — — — — —

AutoTune™ —  • • — — — — — — —

LEVERES MED SELE

Balance XT™  • •  • • — — — — — — —

Balance X™ — —  • •  • •  • • — — — —

Balance 55 — — — — —  • • — — —

Balance 35 — — — — — —  • • — —

LEVERES MED SKÆREUDSTYR

OEM-trimmerhoved T55X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10 T35 M10 T35 M10

OEM-græsklinge Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 — —

OEM-savklinge — — — Scarlett 200-22 — — — — —

TILBEHØR

Trimmerhoved TA 850 / 24 — — — — — — —   ••  • •

Buskrydder BCA 850/24 — — — — — — —   ••  • •

Blæser BA 101 — — — — — — —   ••  • •

Kost BR 600 — — — — — — —   ••  • •

Vertikalskærer DT 600 — — — — — — —   ••  • •

Kantskærer EA 850 — — — — — — —   ••  • •

Hækkeklipper, lang HA 860 — — — — — — —   ••  • •

Hækkeklipper, kort HA 200 — — — — — — —   ••  • •

Stangsav PA 1100 — — — — — — —   ••  • •

Sweeper SR 600-2 — — — — — — —   ••  • •

Jordfræser CA 230 — — — — — — —   ••  • •

Ukrudtssaks RA 850 — — — — — — — —  • •

Ukrudtssaks RA-V — — — — —  • •  • • — —

Forlænger EX 780 — — — — — — —   ••  • •

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som 
lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det fremlagte lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Det garanterede lydeffektniveau 
omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv, eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 11806-1 og ISO 22867, m /s². For de fremlagte data for 
tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m /s².

BUSKRYDDERE OG TRIMMERE

NOMINEL EFFEKT EU’s maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle  effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt  
i normale arbejdssituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med 
SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra  denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.
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BATTERIDREVNE BUSKRYDDERE OG TRIMMERE 535iRXT 535iFR 520iRX 520iLX

SPECIFIKATIONER
Batteritype Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Spænding, V 36 36 36 36

Motortype BLDC (børstefri) BLDC (børstefri) BLDC (børstefri) BLDC (børstefri)

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 80,2 80 76,1 76,1

Garanteret lydeffektniveau, L WA , dB(A)** 96 96 96 96

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) venstre/højre håndtag, m /s²* ** 1,2 /1,4 1,4 /1,7 1,2/0,7 —

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s² *** — — — 1,2/0,7

Arbejdsbredde, cm 45 45 40 40

Rørdiameter, mm 28 28 24 24

Vægt (uden batteri), kg 4,9 4,5 3,8 3,0

FUNKTIONER

Intuitivt tastatur med batteristatus •• ••  • •  • •

3 hastigheder •• •• — —

Højt styr •• —  • • —

Integreret internetopkobling •• •• — —

Anti-vibration •• — — —

savE™ — —  • •  • •

Tovejsrotation — —  • •  • •

ErgoFeed™ trimmer head •• — — —

LEVERES MED SELE

Balance XB •• — — —

Balance 55 — •• — —

Balance 35B — —  • • —

LEVERES MED SKÆREUDSTYR

OEM-trimmerhoved E35B T35 T25B T25B

OEM-græsklinge Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 255-3 Multi 255-3

OEM-savklinge — Scarlett 200-22 — —

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lyd tryks niveau for maskinen er der typisk en spredning (standard afvigelse) på 3 dB(A).  
**Støjemission i miljøet, målt som lydeffekt niveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse).  
Målt i henhold til ISO 10884. ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til ISO 22867, m /s².  Typisk spredning (standard afvigelse) på ± 2 m /s².

SELER BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE XB BALANCE FLEX BALANCE 55 BALANCE 35 BALANCE 35 B
SELE TIL RYG
BÅRET BATTERI

FUNKTIONER

Bred rygplade med god ventilation  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Hurtig justering  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Polstrede, ergonomiske remme  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Støddæmpende hoftepude  • •  • •  • • —  • • — — —

Hoftepude med fleksibel 
ophængning

 • •  • •  • • —  • •  • •  • • —

Bred hoftesele med god støtte  • •  • •  • • — — — — —

Udløsergreb på hoftepude  • •  • •  • • — — — — —

Græs- og skovindstilling  • •  • •  • • — — — — —

Rygplade, der kan justeres i højden  • • — — — — — —  • •

Fleksible skulderremme  • • — — — — — —  • •

Bevægeligt fastgøringspunkt  
ved hoften

— — — — — — —  • •

Specialindstilling til kvinder  • • — — — — — — —

Holder til batteribærer — —  • • — — — — —

BUSKRYDDERE OG TRIMMERE

NOMINEL EFFEKT EU’s maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle  effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt  
i normale arbejdssituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med 
SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra  denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.
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BALANCE XT™

BALANCE 55/BALANCE 35

BALANCE X™

BALANCE 35 B

BALANCE XB

Vores mest avancerede sele med flere nyttige 
funktioner som f.eks. indstillinger til mænd og kvinder 
samt drejelig skuldersektion. Vægten fordeles jævnt 
over skuldrene og mellem brystet og ryggen. Samtidig 
fordeles belastningen fra skuldrene til  hofterne.  
578 44 98-01

Aflaster overkroppen og armene maksimalt med 
fremragende vægtfordeling mellem skuldrene, 
mellem ryggen og brystet og fra skuldrene ned  
mod hofterne. 578 44 97-01

Aflaster overkroppen og armene maksimalt med 
fremragende vægtfordeling i tre retninger – mellem 
skuldrene, mellem ryggen og brystet og fra skuldrene 
ned mod hofterne. Udstyret med en holder til  
en batteribærer, så du nemt kan have et ekstra 
batteri med. 597 46 93–01

Kr. 799,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 679,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 679,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 479,20/ 
399,20  

Pris ekskl. moms 
Kr. 399,20 

Pris ekskl. moms 

Kr. 479,20 
Pris ekskl. moms 

Ergonomisk designede seler, der fordeler vægten 
optimalt over skuldrene, brystet og ryggen. 
Balance 55, 537 27 57-01
Balance 35, 537 27 57-02

Ergonomisk designet sele, specielt udviklet til vores 
batteridrevne trimmere. Fordeler maskinens vægt. 
Hoftepude med flydende ophæng skåner også 
ryggen. 537 27 57-05

Ergonomisk udformet sele til rygbåren batteri. 
Det er nemt at tage batteriet ud af selen,  
så du kan bytte batterier med dine kolleger, 
men beholde din egen sele med dine egne 
indstillinger. Selen er også perfekt til rydderen 
530iPX. 582 90 90-01

SELE TIL RYGBÅREN BATTERI
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PRAKTISK FREMFØRING

BARE TRYK, HVIS DU 
MANGLER TRIMMERTRÅD 
På trimmere med Tap-n-Go skal du bare trykke 
trimmerhovedet ned mod jorden for at få mere tråd frem. 
På maskiner, der er udstyret med ErgoFeed™, skal du 
bare trykke på knappen på håndtaget. Det er enkelt, 
mere robust og en raffineret stopfunktion forhindrer 
utilsigtet fremføring af trimmer tråden, hvis du f.eks. 
støder på en sten.

   ERGOFEED™

SPAR TID, BESVÆR OG TRIMMERTRÅD
Med ErgoFeed™-funktionen på Husqvarna 535iRXT kan du fremføre 
trimmertråden ved ganske enkelt at trykke på en knap på styrets højre 
håndtag. Når du ikke skal trykke trimmerhovedet mod jorden, risikerer  
du heller ikke, at der fremføres tråd ved et uheld. Når der er mindre spild, 
bruger du mindre tid på at fremføre tråd, og du skal heller ikke købe  
ny tråd nær så ofte. ErgoFeed™-trimmerhovedet er udformet med  
færrest mulige bevægelige dele, hvilket gør det robust og holdbart.

KOMBISKÆRM

INGEN GRUND  
TIL AT SKIFTE
Kombiskærmen er praktisk hvis du vil  
skifte mellem at bruge en græsklinge og  
et trimmerhoved, fordi du så ikke behøver  
at fjerne og udskifte beskyttelsesskærmen. 
Den fungerer lige fint i begge tilfælde. 

DET OPTIMALE VALG  
AF SKÆREUDSTYR
Vores trimmerhoveder, trimmertråd og klinger er konstrueret til at kunne andet  
end bare at skære. Fremragende design, materialer af høj kvalitet og teknologi,  
der passer til formålet, så du altid har det rigtige udstyr til opgaven.  
Få mere at vide på www.husqvarna.dk
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GRÆSKNIVE
Til frodigt, grovere græs, men ikke til rodskud. 
Fås med 4, 3 eller 2 tænder.

TRIMMERHOVED  
AF METALLEGERING
Et holdbart og driftssikkert trimmer hoved med  
hurtig og nem trådfrem føring. Kræver et minimum  
af vedlige holdelse, og den lave trimmehøjde giver  
et indbydende og ryddeligt resultat.

578 44 82-01

GRÆSKLINGER
Til frodigt, grovere græs, men ikke til rodskud. 
Lægger græsset på klingen til strenglægning.  
Fås med 4 eller 8 tænder.

HALVAUTOMATISKE 
TRIMMERHOVEDER,  
25–55 CC
Tap-n-Go fører automatisk tråden frem, når hovedet 
trykkes ned mod jorden. X-varianter med længere 
 levetid takket være en Tap-n-Go-knap med kugleleje. 
T35 Universal omfatter adaptere, så trimmerhovedet 
også kan bruges på de fleste andre trimmere.

SAVKLINGER
Udviklet i nært samarbejde med fagfolk, der  
er vant til at arbejde med ryddere. En overlegen 
kombination af maksimal skærekapacitet og lavt 
vibrationsniveau. Fås med 22 eller 24 tænder.

OPTI ROUND-TRIMMERTRÅD
Allroundtrimmertråd med rund profil. God 
skærefunktion og modstandsdygtig mod slitage. 
Kan benyttes til flere forskellige formål. Passer  
til alle standardtrimmerhoveder.

OPTI QUADRA-TRIMMERTRÅD
Allroundtrimmertråd med kvadratisk profil.  
De skarpe kanter sikrer fremragende skæring, 
specielt i tykt eller kraftigt græs. Passer til alle 
standardtrimmerhoveder.

OPTI PENTA-TRIMMERTRÅD
Allroundtrimmertråd med femkantet profil.  
En ideel kombination af energieffektivitet og 
skærefunktion til mange forskellige opgaver.  
Passer til alle standardtrimmerhoveder.

WHISPER TWIST-TRIMMERTRÅD
Kommerciel trimmertråd med en vredet profil,  
der skaber en aerodynamisk form, som giver lavt 
støj- og vibrationsniveau. Pro Polymer-materialet 
sikrer optimal funktion. Passer til alle standard-
trimmerhoveder.

ErgoFeed™-TRIMMERHOVED
Passer til batteridrevne buskryddere med 
ErgoFeed™-funktion. Trimmer tråden fremføres med 
et enkelt tryk på en knap på håndtaget. ErgoFeed™-
trimmerhovedet er udformet med færrest mulige 
mekaniske dele, hvilket gør det særdeles robust  
og holdbart.

E35B, 594 72 70-01 

CORECUT-TRIMMERTRÅD
Professionel trimmertråd med femkantet profil. 
Perfekt kombination af skærefunktion og effektiv 
energiudnyttelse. Dual Pro Polymer-materiale med 
en fleksible indre kerne og en holdbar overflade,  
der forhindrer, at tråden smelter sammen. Passer  
til alle standardtrimmerhoveder.

MANUELLE TRIMMERHOVEDER,  
25–42 cc
Trimmerhoved med manuel trådfremføring. Tråden 
fremføres manuelt af brugeren ved at trykke på 
trådfremføringsknappen og trække i tråden.
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PRODUKTVEJLEDNING – SKÆREUDSTYR

TRIMMERSKÆRME KOMBISKÆRME GRÆSKLINGESKÆRME SAVKLINGESKÆRME STØDKOPPER SÆT

A1
 

588 54 37-01 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

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

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

A2
 

503 95 43-01 B2
 

537 33 16-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

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

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

A3
 

537 29 73-01 B3
 

544 46 43-01 C3
 

502 46 49-01 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

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

F4 587 37 50-01 
Til klingetilbehør

A4
 

537 34 94-03 C4
 

590 88 00-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm

E4 503 89 01-02 
M12

A5
 

544 10 74-02 D5
 

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

A6
 

502 46 50-01 D6
 

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

A7
 

574 47 95-01

A8
 

577 01 83-03

A9
 

590 88 01-01

SKÆREUDSTYR TILBEHØR

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 11 578 44 68-01 

T45X M12

(Halvaut) 
 1 578 44 40-01 

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

PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 61-01 
T25

(Halvaut) 
 12 578 44 70-01 

T55X M12

(Halvaut) 
 2 578 44 37-01 

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

SR 600-2 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Halvaut) 
 13 578 44 78-01 

SII M12

(Manuel) 
 3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
        

14 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 74-01 
S35 M10

(Manuel) 
 14 578 44 91-01 

TriCut M10  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
        

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 63-01 
T35 M10

(Halvaut) 
 15 578 44 93-01 

TriCut M12  
5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 596 31 65-01    (Kan foldes) 

HA 200       
16 967 29 69-01 

DT 600 
       

6 578 44 65-01 
T35X M10

(Halvaut) 
 16 579 29 40-03 

T25B

(Halvaut) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 596 31 66-01    (Kan foldes) 

HA 860 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

17 594 72 70-01 
E35B

(ErgoFeed™) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18 579 44 35-01 
Andet klingesæt,  
passer CA 230      

8 578 44 76-01 
S35 M12

(Manuel) 
 8 578 44 25-01 

Scarlett 200-22 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX 730 
        

9 578 44 64-01 
T35 M12

(Halvaut) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX 1100 
        

10 578 44 66-01 
T35X M12

(Halvaut) 
 10 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
          

11 967 02 67-01 
BCA 850-28 
        

22 967 90 86-01 
RA-V 
          

MODEL GRÆS KRAFTIGT GRÆS BUSKE OG TRÆER HÅRD OVERFLADE

555FXT/555FX A6  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 11 13 C2  + 15 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B3  + 11 12 13 15 C1  + 15 C1 B3  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

520iRX A8  + 16 2 3

520iLX A8  + 16 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRXT A9  + 9 10 17 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A9  + 9 10 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

525RXT/525RX A1 B1  + 2 4 5 6 7 14 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525LX A1 B1 + 1 2 5 6 7 14 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

336FR A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 10 B2  + E4  +  2 3 4 6 11 12
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SKÆREUDSTYR TILBEHØR

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fixed) 
 11 578 44 68-01 

T45X M12

(Halvaut) 
 1 578 44 40-01 

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

PA 1100 
        

12 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 61-01 
T25

(Halvaut) 
 12 578 44 70-01 

T55X M12

(Halvaut) 
 2 578 44 37-01 

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

SR 600-2 
        

13 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Halvaut) 
 13 578 44 78-01 

SII M12

(Manuel) 
 3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 967 90 85-01 

ESA 850 
        

14 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 74-01 
S35 M10

(Manuel) 
 14 578 44 91-01 

TriCut M10  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 967 90 86-01 

ECA 850 
        

15 967 29 67-01 
BR 600 
       

5 578 44 63-01 
T35 M10

(Halvaut) 
 15 578 44 93-01 

TriCut M12  
5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 596 31 65-01    (Kan foldes) 

HA 200       
16 967 29 69-01 

DT 600 
       

6 578 44 65-01 
T35X M10

(Halvaut) 
 16 579 29 40-03 

T25B

(Halvaut) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 596 31 66-01    (Kan foldes) 

HA 860 
         

17 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

17 594 72 70-01 
E35B

(ErgoFeed™) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 967 29 71-01 

EX 780 
        

18 579 44 35-01 
Andet klingesæt,  
passer CA 230      

8 578 44 76-01 
S35 M12

(Manuel) 
 8 578 44 25-01 

Scarlett 200-22 (1")
8 537 35 35-01 

TA 850 
       

19 967 68 82-01 
PAX 730 
        

9 578 44 64-01 
T35 M12

(Halvaut) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 30 08-01 

TA 1100  
        

20 967 68 30-01 
PAX 1100 
        

10 578 44 66-01 
T35X M12

(Halvaut) 
 10 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

21 967 90 85-01 
RA 850 
          

11 967 02 67-01 
BCA 850-28 
        

22 967 90 86-01 
RA-V 
          

MODEL GRÆS KRAFTIGT GRÆS BUSKE OG TRÆER HÅRD OVERFLADE

555FXT/555FX A6  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

545FXT/545FX A3  + 11 13 C2  + 15 C2  + E2 E3  + 3 4 6 D3  + 8 D4  + 9  

535FBX 9 1 6 7 19 20

555RXT A5  + 11 12 13 C3  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/543RBX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/545RX/545FR A2 B3  + 11 12 13 15 C1  + 15 C1 B3  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

520iRX A8  + 16 2 3

520iLX A8  + 16 F4
 + 

2 3

535RXT/535RX A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 B2  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRXT A9  + 9 10 17 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535iRX/535iFR A9  + 9 10 C4  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

525RXT/525RX A1 B1  + 2 4 5 6 7 14 22 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525LX A1 B1 + 1 2 5 6 7 14 22 F1

525LK/524LK A1 B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 16 17 18 21 14 1 5 6 7 13 15 19 20

535LK B1  + 2 5 6 7 14 2 3 4 16 17 18 14 1 5 6 7 13 15 19 20

336FR A4 B2  + 8 9 10 11 13 15 10 B2  + E4  +  2 3 4 6 11 12
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KLIP HÆK MED 
MINDRE BESVÆR
Alt hvad vi foretager os, handler om at gøre dit arbejde lettere. Det kommer 

særligt til udtryk, når det gælder udvikling af vores hækkeklippere. De er robuste 

og kraftige, men samtidig lette og velafbalancerede  arbejdskammerater. De er 

fyldt med ergonomiske løsninger og smarte detaljer – som håndtaget, der kan 

indstilles i flere positioner – så du kan arbejde hurtigt og effektivt selv under  

de mest krævende forhold.

YDELSE

OPTIMERET TIL HÅRDT ARBEJDE
Lav vægt, perfekt balance – alt er gennemprøvet og testet 
af brugere i den virkelige verden. Uanset om du skal i gang 
med hårdt arbejde eller en lettere opgave, får du glæde af 
en imponerende skærekapacitet takket være den perfekte 
kombination af knivhastighed og tændernes udformning. 
Hækkeklipperne i Husqvarnas 522-serie klarer nemt det 
hele, uanset om hækken er tæt og vildtvoksende eller  
helt almindelig. 
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LAVT VIBRATIONSNIVEAU

HOLD DIG FRISK OG VÅGEN,  
OG UNDGÅ FINGERSKADER  
FRA VIBRATIONERNE
Det er en fornøjelse at arbejde med Husqvarnas 
hækkeklippere. Ikke mindst på grund af deres 
ekstremt lave vibrationsniveau, som skåner arme  
og hænder. Low Vib® er vores antivibrationssystem, 
som effektivt minimerer vibrationerne i håndtagene. 

HÅNDTAG MED FLERE INDSTILLINGER

DU KAN KLIPPE I ALLE VINKLER
Du behøver ikke at vride og vende dig for at komme til. 
Netop fordi håndtaget kan indstilles i flere positioner, kan  
du nemt vinkle hækkeklipperen og dens klippeaggregat  
i den ønskede retning. Det fungerer perfekt, når du skifter 
mellem at klippe en hæks sider og top. Du kan altid arbejde 
ergonomisk korrekt og mindske belastningen på arme, 
håndled og skuldre. Samtidig bevarer du den fulde kontrol,  
så du får et godt resultat.
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R-MODEL

EN VILDTVOKSENDE HÆK ER IKKE 
LÆNGERE NOGET PROBLEM 
R-modellerne klarer selv de vanskeligste opgaver uden problemer. 
Disse hækkeklippere har ekstra skærekapacitet takket være special-
udviklede gear med højt drejningsmoment og klippeaggregater med 
knive, der kan klare kraftigere bevoksning, så du kan give dig i kast 
med selv den tætteste eller mest vildtvoksende hæk. R-modellen  
fås i to længder – 60 og 75 cm.

  BATTERISERIEN

BATTERIDREVET KOMFORT, 
DER HOLDER
Den driftssikre og velafbalancerede elektriske motor er 
tilpasset specielt til hækkeklippere. Nyd godt af en impone-
rende ydelse med fuldt drejningsmoment fra nul til fuld 
hastighed. Den pålidelige og sikre Li-Ion-batteriteknologi 
sørger for lang brugstid, også når temperaturen er høj, mens 
økonomifunktionen savE™ får batteriet til at holde længere.

  BATTERISERIEN

ARBEJDET FØLES MINDRE  
SOM ARBEJDE
Du kan mærke forskellen ikke blot i arme og skuldre, men 
også i næse og ører. Vores batteridrevne hækkeklippere  
er lette, og da vibrationsniveauet er lavt, og de er helt uden 
udstødning, nyder du godt af et sundere arbejdsmiljø. Til 
glæde for dig og andre omkring dig er den batteridrevne 
motor støjsvag. Vi er i øvrigt den eneste producent, der 
tilbyder gennemført kommercielle hækkeklippere, hvor  
du frit kan vælge mellem et internt eller eksternt batteri. 
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ROBUST GEARKONSTRUKTION

DETALJER DU KAN STOLE PÅ,  
ÅR EFTER ÅR
Vores maskiner er konstrueret, så de kan klare mange års problemfrit 
arbejde. Gearkasse og dækplader er fremstillet af let aluminium og 
magnesium af høj kvalitet. Præcisionsfremstillede drivhjul sikrer pålidelig 
drift. Plejlstænger med nålelejer og indkapslede, permanentsmurte lejer 
er ensbetydende med nem vedligeholdelse og længere mellemrum 
mellem serviceeftersynene. Specialudviklede indkapslinger forhindrer 
effektivt, at støv og snavs trænger ind i gearet.

STANGHÆKKEKLIPPERE

STØRRE RÆKKEVIDDE  
MED FULD KONTROL
Når du arbejder med en stanghækkeklipper, kan du stå i en mere afslappet  
og ergonomisk korrekt arbejdsstilling, så du bedre kan klare en lang arbejdsdag. 
Du får større rækkevidde uden at skulle flytte dig rundt, og du har større kontrol 
med slutresultatet. På visse modeller kan du indstille klippeaggregatets vinkel 
med en fjernbetjening, så det passer til opgaven.

KLIPPEAGGREGATER

EFFEKTIVT ARBEJDER  
FORUDSÆTTER SKARPE KNIVE
Klippeaggregatets knive er udformet, så du kan arbejde effektivt under alle 
forhold. De to klinger er fremstillet af hærdet specialstål og har optimerede 
skærevinkler samt vores patenterede løsning, der reducerer friktion. Kniv-
hastigheden og de store tandåbninger gør det desuden muligt at skære 
effektivt gennem grene så let som ingenting. 
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 55 cm

 4000 klip pr. minut

 5,3 kg

 21,7 cm³

 0,6 kW

 60 cm

 4400 klip pr. minut

 4,9 kg

 70 cm

 4000 klip pr. minut

 3,9 kg

 21,7 cm³

 0,6 kW

 75 cm

 3200 klip pr. minut

 5,2 kg

 21,7 cm³

 0,6 kW

 60 cm

 3200 klip pr. minut

 5,0 kg

 60 cm 

 4000 klip pr. minut

 3,8 kg

HUSQVARNA

520iHT4

HUSQVARNA

522HD60X

HUSQVARNA

520iHD70

HUSQVARNA

522HDR75X
HUSQVARNA

522HDR60X

HUSQVARNA

520iHD60

  Cylindervolumen, cm³   Afgivet effekt, kW   Knivlængde, cm   Klip pr. minut    Vægt (uden skæreudstyr), kg 

HUSQVARNAS HÆKKEKLIPPERE

Kr. 4.239,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 4.159,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 3.999,20 
Pris ekskl. moms 

Dobbeltsidet hækkeklipper på 22 cc med et klippe-
aggregat på 75 cm til klipning af tykkere grene. 
Håndtaget på hækkeklipperen kan indstilles i flere 
positioner, og med lav vægt og slankt, velafbalan-
ceret design er den nem at have med at gøre. Den 
har klinger med stor kapacitet, en åben klinge-
skærm og leverer imponerende effekt, som giver 
sig udslag i stor driftssikkerhed og effektivt arbejde.

 ■ Low Vib®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ Gear med højt drejningsmoment

 ■ Grov klip konfiguration

 ■ Totrinsluftfilter

 ■ Håndtag med flere indstillinger

Dobbeltsidet hækkeklipper på 22 cc med et klippe-
aggregat på 60 cm. Håndtaget på hække klipperen 
kan indstilles i flere positioner, og da den er let og  
i et slankt, velafbalanceret design, er den nem at 
have med at gøre. Den har klinger med stor 
kapacitet, en åben klingeskærm og leverer 
imponerende effekt, som giver sig udslag i stor 
driftssikkerhed og effektivt arbejde. 

 ■ Low Vib®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ Gear med høj hastighed

 ■ Trim klip konfiguration

 ■ Totrinsluftfilter

 ■ Håndtag med flere indstillinger

Dobbeltsidet hækkeklipper på 22 cc med et klippe-
aggregat på 60 cm til klipning af tykkere grene. 
Håndtaget på hækkeklipperen kan indstilles i flere 
positioner, og da den er let og i et slankt, velafbalan-
ceret design, er den nem at have med at gøre. Den 
har klinger med stor kapacitet, en åben klinge-
skærm og leverer imponerende effekt, som giver 
sig udslag i stor driftssikkerhed og effektivt arbejde.

 ■ Low Vib®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ Gear med højt drejningsmoment

 ■ Grov klip konfiguration

 ■ Totrinsluftfilter

 ■ Håndtag med flere indstillinger

Kr. 3.039,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Kr. 3.359,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Kr. 2.799,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Batteridrevet, dobbeltsidet hækkeklipper med et 
klippeaggregat på 70 cm. Du får en let hække-
klipper med en ydelse på niveau med en benzin-
drevet maskine, men helt uden direkte udstødning. 
Den har lavt vibrationsniveau og kan bruges i støj-
følsomme omgivelser, da den er ekstremt støjsvag. 
Håndtaget kan indstilles i flere positioner, så du nemt 
kan skifte mellem at klippe lodret og vandret. Kan 
bruges med integreret eller eksternt batteri.

 ■ Motor med høj inerti

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Trim klip konfiguration

 ■ Håndtag med flere indstillinger

Batteridrevet stanghækkeklipper i et unikt design 
med en rækkevidde på op til 4,5 m. Om hækken er 
bred, høj eller lav gør ingen forskel, for du kan selv 
indstille vinklen på klippeaggregatet og altid arbejde 
effektivt. Du får en let hækkeklipper med markeds-
førende ydelse helt uden direkte udstødning. Den 
har lavt vibrationsniveau og kan bruges i støjføl-
somme omgivelser, da den er ekstremt støjsvag.

 ■ Børstefri motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Klippeaggregatet kan indstilles

 ■ Trim klip konfiguration

 ■ Slagbeskyttelse bagtil

 ■ Teleskopisk rigrør

Batteridrevet, dobbeltsidet hækkeklipper med et 
klippeaggregat på 60 cm. Du får en let hække-
klipper med en ydelse på niveau med en benzin-
drevet maskine, men helt uden direkte udstødning. 
Den har lavt vibrationsniveau og kan bruges i støj-
følsomme omgivelser, da den er ekstremt støjsvag. 
Håndtaget kan indstilles i flere positioner, så du nemt 
kan skifte mellem at klippe lodret og vandret. Kan 
bruges med integreret eller eksternt batteri.

 ■ Motor med høj inerti

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Trim klip konfiguration

 ■ Håndtag med flere indstillinger 
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 25,4 cm³

 1,0 kW

 65 cm

 4339 klip pr. minut

 6,1 kg

 55 cm

 4000 klip pr. minut

 4,15 kg

Kr. 3.999,20 
Pris ekskl. moms 

HUSQVARNA

525HF3S

HUSQVARNA

520iHE3

DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM  
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 84–85.

Kraftig stanghækkeklipper på 25 cc med fast 
klippeaggregat. Eftersom det faste klippe aggregat 
er monteret på et skaft på 81 cm, kan du nå et stort 
område effektivt og uden besvær. Hækkeklipperen 
er robust og slidstærk og holder længe. 

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ Trim klip konfiguration

 ■ Glideplade af metal

 ■ Gearkasse til tungt arbejde

 25,4 cm³

 1,0 kW

 60 cm

 4300 klip pr. minut

 6,3 kg

 25,4 cm³

 1,0 kW

 60 cm

 4300 klip pr. minut

 5,9 kg
Kr. 5.119,20 

Pris ekskl. moms 
Kr. 4.959,20 

Pris ekskl. moms 

HUSQVARNA

525HE4
HUSQVARNA

525HE3

HUSQVARNAS HÆKKEKLIPPERE

Kr. 2.719,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Batteridrevet stanghækkeklipper i et unikt design og 
en rækkevidde på op til 3,5 m. Du kan klippe brede, 
høje og lave hække uden besvær, fordi du selv kan 
indstille vinklen på klippeaggregatet. Du får en let 
hækkeklipper med markedsførende ydelse helt uden 
direkte udstødning. Den har lavt vibrations niveau og 
kan bruges i støjfølsomme omgivelser, da den er 
ekstremt støjsvag.

 ■ Børstefri motor

 ■ savE™ 

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Klippeaggregatet kan indstilles

 ■ Trim klip konfiguration

 ■ Slagbeskyttelse bagtil

25 cc, dobbeltsidet stanghækkeklipper med et  
60 cm klippeaggregat. Dens 4 meter lange 
rækkevidde, 37 mm tandåbning og 10 faste 
vinkelpositioner giver dig mulighed for at trimme 
toppen på høje hække komfortabelt og effektivt 
uden brug af stiger eller mandskabskurve.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Justerbart klippeaggregat

 ■ Stopkontakt med automatisk nulstilling

 ■ Trim-cut konfiguration

 ■ Bagerste stødbeskyttelse

 ■ Totrinsluftfilter

 ■ Kraftig gearkasse

25 cc, dobbeltsidet stanghækkeklipper med et  
60 cm klippeaggregat. Dens 3 meter lange 
rækkevidde, 37 mm tandåbning og 10 faste 
vinkelpositioner giver dig mulighed for at trimme 
toppen på høje hække komfortabelt og effektivt 
uden brug af stiger eller mandskabskurve.

 ■ X-Torq®

 ■ Separat starterhus

 ■ Nem start

 ■ Justerbart klippeaggregat

 ■ Stopkontakt med automatisk nulstilling

 ■ Trim-cut konfiguration

 ■ Bagerste stødbeskyttelse

 ■ Totrinsluftfilter

 ■ Kraftig gearkasse

NYHEDNYHED
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BENZINDREVNE HÆKKEKLIPPERE 522HDR75X 522HDR60X 522HD60X 525HF3S 525HE4 525HE3

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 21,7 21,7 21,7 25,4 25,4 25,4

Effekt, kW 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0

Benzintank, liter 0,45 0,45 0,45 0,51 0,5 0,5

Brændstofforbrug, g/KWh 620 620 620 395 600 600

Lydtryksniveau ved brugerens øre, min./maks., dB(A) * 93 93 93 92 95 96

Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)** 102 102 102 105 107 107

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s2*** 2,1 /2,2 2,8 /1,3 2,7 /1,2 3,9 /2,9 4,6 /3,9 5,6 /4,4

Hastighed ved maksimal effekt, omdr./min. 7800 7800 7800 8500 8500 8500

Gear – udvekslingsforhold 1:5,70 1: 5,70 1: 4,09 1: 5,53 1: 5,16 1: 5,16

Klippeaggregatlængde, cm 75 60 60 65 60 60

Tandåbning, mm 30,5 30,5 30 30 30 30

Anbefalet maksimal grendiameter, mm 25 25 20 24 20 20

Klippehastighed, klip/min. 3200 3200 4400 4339 4300 4300

Samlet længde, cm 127,7 110,5 110,5 192 257,9 192,5

Længde, klar til transport, cm 127,7 110,5 110,5 192 192 126,6

Vægt, kg 5,2 5,0 4,9 6,1 6,3 5,9

FUNKTIONER

X-Torq®-motor — — —  • •  • •  • •

Separat starterhus   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Brændstofpumpe   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Low Vib®   ••   ••   •• — — —

Trim klip konfiguration — —  • •  • •  • •  • •

Grov klip konfiguration   ••   •• — — — —

Drejeligt bageste håndtag   ••   ••   •• — — —

Glideplade af metal — — —  • • — —

Slagbeskyttelse bagtil — — — —  • •  • •

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som 
lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det fremlagte lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Det garanterede lydeffektniveau 
omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv, eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m /s². For de fremlagte data for  tilsvarende 
vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m /s².

BATTERIDREVNE HÆKKEKLIPPERE 520iHD70 520iHD60 520iHT4 520iHE3

SPECIFIKATIONER

Batteritype Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Spænding, V 36 36 36 36

Motortype PMDC (4-børster) PMDC (4-børster) BLDC (kulfri) BLDC (kulfri)

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 78 78 80 84

Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)** 94 94 94 95

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s2*** 2,3 /3,5 1,6 /2,5 2,0 /2,0 3,5 /2,5

Knivlængde, cm 70 60 55 55

Tandåbning, mm 32 32 32 32

Klippehastighed, klip/min. 4000 4000 4000 4000

Samlet længde, cm 127 117 350 226

Vægt uden batteri, kg 3,9 3,8 5,3 4,15

FUNKTIONER

savE™  • •  • •  • •  • •

Intuitivt placerede taster  • •  • •  • •  • •

Trim klip konfiguration  • •  • •  • •  • •

Drejeligt bageste håndtag  • •  • • — —

Klippeaggregatet kan indstillesKlippeaggregatet kan indstilles — —  • •   ••

Slagbeskyttelse bagtil — —  • •   ••

Teleskopisk rigrørTeleskopisk rigrør — —  • • —

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 11203, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standard afvigelse) på 3 dB(A). **Støjemission i miljøet,  
målt som lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 11094.  
***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til EN 60745-1, m /s².  Typisk spredning (standard afvigelse) på ± 1,5 m /s².

HÆKKEKLIPPERE

NOMINEL EFFEKT EU’s maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle  effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt 
i normale arbejdssituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med 
SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra  denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.
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BENZINDREVNE HÆKKEKLIPPERE 522HDR75X 522HDR60X 522HD60X 525HF3S 525HE4 525HE3

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 21,7 21,7 21,7 25,4 25,4 25,4

Effekt, kW 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0

Benzintank, liter 0,45 0,45 0,45 0,51 0,5 0,5

Brændstofforbrug, g/KWh 620 620 620 395 600 600

Lydtryksniveau ved brugerens øre, min./maks., dB(A) * 93 93 93 92 95 96

Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)** 102 102 102 105 107 107

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m /s2*** 2,1 /2,2 2,8 /1,3 2,7 /1,2 3,9 /2,9 4,6 /3,9 5,6 /4,4

Hastighed ved maksimal effekt, omdr./min. 7800 7800 7800 8500 8500 8500

Gear – udvekslingsforhold 1:5,70 1: 5,70 1: 4,09 1: 5,53 1: 5,16 1: 5,16

Klippeaggregatlængde, cm 75 60 60 65 60 60

Tandåbning, mm 30,5 30,5 30 30 30 30

Anbefalet maksimal grendiameter, mm 25 25 20 24 20 20

Klippehastighed, klip/min. 3200 3200 4400 4339 4300 4300

Samlet længde, cm 127,7 110,5 110,5 192 257,9 192,5

Længde, klar til transport, cm 127,7 110,5 110,5 192 192 126,6

Vægt, kg 5,2 5,0 4,9 6,1 6,3 5,9

FUNKTIONER

X-Torq®-motor — — —  • •  • •  • •

Separat starterhus   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Brændstofpumpe   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position   ••   ••   ••  • •  • •  • •

Low Vib®   ••   ••   •• — — —

Trim klip konfiguration — —  • •  • •  • •  • •

Grov klip konfiguration   ••   •• — — — —

Drejeligt bageste håndtag   ••   ••   •• — — —

Glideplade af metal — — —  • • — —

Slagbeskyttelse bagtil — — — —  • •  • •

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som 
lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det fremlagte lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Det garanterede lydeffektniveau 
omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv, eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m /s². For de fremlagte data for  tilsvarende 
vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m /s².

HÆKKEKLIPPERE


