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GASHÅNDTAGETS PLACERING

TVÆRGÅENDE KRÆFTER FJERNES, 
SÅ ARBEJDSDAGEN BLIVER MINDRE 
ANSTRENGENDE
På alle Husqvarnas blæsere er gashåndtaget placeret, så 
det effektivt neutraliserer den tværgående kraft, der dannes 
af luftstrømmen. Det betyder, at man kan arbejde effektivt  
i mange timer i en afslappet, behagelig arbejdsstilling uden 
at slås med besværlige tværgående kræfter.

FÅ MERE FRA 
HÅNDEN MED 
MINDRE BESVÆR
Vores blæsere har blæserenheder baseret på den nyeste teknologi, så de skaber 

hurtig lufthastighed og luftstrøm. Det gælder både vores stærke rygbårne blæsere 

og vores lette håndholdte modeller. Uanset hvilken model du vælger, får du 

tilstrækkelig kraft til at få arbejdet hurtigt overstået. Alle blæsere har lavt vibrations-

niveau og er i et ergonomisk design, så de er lette og behagelige at bruge.
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FÅ MERE FRA 
HÅNDEN MED 
MINDRE BESVÆR

  BATTERIFUNKTION

INGEN GRUND TIL  
AT GÅ PÅ KOMPROMIS
Vores batteridrevne blæsere er ikke blot særdeles 
behagelige at arbejde med på grund af det lave 
vibrationsniveau, det lave støjniveau og manglen på 
udstødning. De yder også en imponerende indsats 
takket være den hurtigt reagerende elektriske motor 
og vores avancerede blæserkonstruktion. Desuden  
er alle vores batteridrevne blæsere udstyret med 
boost effekt, som giver ekstra luftstrøm, når der er  
brug for det.

BLÆSERGEOMETRI

OPTIMALT DESIGN TIL MAKSIMAL 
BLÆSEFUNKTION
Blæseenhedernes geometri er inspireret af turbine-
teknologi. Blæsesystemet kan klare et højt tryk og  
høj periferihastighed ved lavere motorhastigheder.  
Vi har desuden udformet blæseenheder og blæsehuset,  
så turbulens og lufttab reduceres til et minimum. Vi har 
også optimeret rørene og dyserne, så der genereres en 
strøm linet luftstrøm. 550iBTX har en specialbygget, 
blæsekonstruktion med effektivitet ud over det 
sædvanlige. Alt dette bidrager til den høje lufthastighed  
og kraftige, retnings bestemte luftstrøm, der lader dig 
arbejde ekstremt effektivt.
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HUSQVARNA 525BX

STOR BLÆSEKAPACITET,  
PERFEKT AFBALANCERET
Denne højtydende blæser gør det muligt at arbejde hele dagen, uden  
at trætheden for alvor sætter ind. Den er let, kompakt og velafbalanceret 
og har et effektivt vibrationsdæmpningssystem. Du slipper også for at 
slås med tværgående kræfter, fordi den S-formede munding sender 
luftstrømmen ud, så den flugter med håndtaget på maskinen. Den store 
blæsekapacitet leveres af en stærk X-Torq®-motor, som udnytter brænd-
stoffet effektivt i kombination med et optimeret design af blæser og rør.

  BATTERIDREVET KOMFORT

KOMFORT SOM ALDRIG FØR
Lavt støjniveau, lav vægt, lavt vibrationsniveau, ingen udstødning og ingen direkte  
emissioner. Batteridrevne løvblæsere er en drøm, der går i opfyldelse for alle, der arbejder 
kommercielt. Alle vores batteri blæsere har desuden et behageligt håndtag med intuitivt 
placerede taster, så ergonomien er fremragende. Vil du have endnu mere komfort?  
Så skal du bare aktivere fartkontrollen.

MED BRUGEREN I CENTRUM

PERFEKT AFBALANCERET
Vores batteridrevne løvblæsere er lette og særdeles velafbalancerede 
og dermed også nemme at have med at gøre. De er også ekstremt 
velafbalancerede. Vi har bestræbt os på at optimere tyngdepunktet  
for at gøre dem lette og mindre trættende at arbejde med.
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KOMMERCIEL KVALITET

FÅ MERE FRA HÅNDEN PÅ KORTERE TID
Her hos Husqvarna konstruerer vi altid vores kommercielle blæsere med  
henblik på maksimal produktivitet og minimal belastning for brugeren. Samtlige 
detaljer, fra batteriernes og brændstoftankens kapacitet til formen på dysen,  
er optimerede med ydelsen i fokus, så din arbejdsdag bliver mere rentabel og 
praktisk. Hver eneste komponent udvikles ligeledes med henblik på lang hold-
barhed, så du undgår afbræk i arbejdet og kan arbejde effektivt på langt sigt.

LUFTFILTER AF  
KOMMERCIEL KVALITET

EN REN MOTOR  
HOLDER LÆNGERE
Vores nyeste rygbårne blæsere er udstyret med et 
robust luftfilter af kommerciel kvalitet. Den luft der 
suges ind, filtreres ad to omgange – først gennem et 
skumfilter og derefter gennem et plisseret papirfilter 
– der effektivt beskytter motoren mod støv og partikler, 
så den fungerer bedre gennem længere tid.

ERGONOMISK SELE

EN LETTERE FORNEMMELSE
Vores rygbårne blæsere er alle udstyret med en ergonomisk sele, der 
effektivt fordeler vægten og mindsker belastningen på kroppen. Den 
har polstrede skulderremme og et hoftebælte, der overfører vægten 
fra skuldrene til hofterne. 

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 cylin-
deren 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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 75,6 cm³

 3,3 kW

 40 N

 26 m³/min

 11,8 kg

 25,4 cm³

 0,9 kW

 15 N

 13 m³/min

 4,3 kg

 50,2 cm³

 1,6 kW

 21 N

 14 m³/min

 10,2 kg

 65,6 cm³

 2,9 kW

 37 N

 22 m³/min

 11,2 kg

 16 N

 14,1 m³/min

 2,9 kg

 14,5 N

 13,3 m³/min

  2,4 kg

Kr. 3.519,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 5.039,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 5.359,20 
Pris ekskl. moms 

Kr. 2.399,20  
Pris ekskl. moms 

Kr. 2.799,20  
Pris ekskl. moms, 

 uden batteri og lader

Kr. 2.639,20  
Pris ekskl. moms,  

uden batteri og lader

HUSQVARNA

580BTS

HUSQVARNA

525BX

HUSQVARNA

350BT
HUSQVARNA

570BTS

HUSQVARNA

530iBX
HUSQVARNA

525iB

Vores stærkeste rygbårne blæser er beregnet til  
de meste krævende opgaver. Motoren på 75 cc og 
en effektiv blæserkonstruktion leverer en kolossal 
luftstrøm (26 m3/s i røret) og høj lufthastighed.  
Luftfilter af kommerciel kvalitet og Air Injection™ er  
ensbetydende med lang brugstid uden problemer. 
Selen har polstret hoftebælte, som gør den mere 
behagelig at have på.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Fartkontrol

 ■ Ergonomisk sele

 ■ Luftfilter med to filtreringstrin

 ■ Air Injection™

Let, håndholdt blæser på 25 cc med høj afgivet  
effekt og blæsekapacitet. Det S-formede mund-
stykke sender luftstrømmen ud, så den flugter med 
håndtaget. Det eliminerer tværgående kræfter og 
gør arbejdet mindre anstrengende, også på lange 
arbejdsdage. Luftfilter af kommerciel kvalitet er  
ensbetydende med lang brugstid uden problemer.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Fartkontrol

 ■ Luftfilter med to filtreringstrin

 ■ Smart Start®

 ■ Stopkontakt vender automatisk tilbage  
til ON-position

 ■ S-formet mundstykke

Rygbåret blæser på 50 cc. Blæseren er i mellem-
størrelse og er praktisk med rigelig kapacitet. Da 
blæseren bæres på ryggen i en sele, kan du arbejde 
i timevis uden besvær.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Fartkontrol

 ■ Ergonomisk sele

Rygbåret blæser på 65 cc med en imponerende 
luftstrøm (22 m3/s i røret) og høj lufthastighed 
takket være den effektive blæserkonstruktion. 
Luftfilter af kommerciel kvalitet er ensbetydende 
med lang brugstid uden problemer. Selen er 
behagelig med polstret hoftebælte.

 ■ X-Torq®

 ■ Low Vib®

 ■ Fartkontrol

 ■ Ergonomisk sele

 ■ Luftfilter med to filtreringstrin

Meget let og velafbalanceret, batteridrevet blæser 
helt uden direkte emissioner. Med lavt vibrations-  
og støjniveau, så du kan arbejde uden at genere  
nogen, selv om der er mange mennesker omkring 
dig. Den er lige nem at bruge med højre som med 
venstre hånd. Da den er let og ikke har en ledning, 
kan du bevæge dig frit omkring. 

 ■ Kulfri motor

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Boosteffekt

 ■ Fartkontrol

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Blæserstyrke, N  Benzin: Luftstrøm i rør, m³/min. Batteri: Lufthastighed med boosteffekt, m /s   
 Vægt (uden brændstof/batteri), kg  Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 92–93.

Ekstremt let og velafbalanceret, håndholdt batteri-
drevet blæser, som kan bruges med et rygbåret 
batteri eller batteribæltet FLEXI. Kan bruges både 
med højre og venstre hånd. Den har stor blæse-
kapacitet og et lavt støjniveau, så den kan bruges  
på offentlige områder og på områder med 
støjbegrænsning.

 ■ Kulfri motor

 ■ Intuitivt placerede taster 

 ■ Boost-indstilling

 ■ Fartkontrol

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Lyddæmpningsdyse

HUSQVARNAS BLÆSERE
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DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM  
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

  UDEN EMISSIONER

KOM GERNE INDENFOR
En af de helt store fordele ved de batteridrevne 
blæsere er muligheden for at bruge dem inden-
dørs. Eftersom de er støjsvage og uden udstød-
ning, kan du påtage dig opgaver som at blæse 
affald sammen på sportsanlæg, i indkøbscentre, 
koncertarenaer og andre steder, hvor man ikke 
kan bruge en benzindrevet blæser.

Kr. 3.999,20 
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader 

HUSQVARNA

550iBTX

HÅNDTAG TIL BLÆSER
Gør det muligt at bruge begge hænder til manøvrering 
blæserne til en mere bekvem og afslappet arbejdsstilling. 
Kan bruges med eller uden hip-pad. Passer til 530iBX.

501 71 51-01 Kr. 239,20

FLAT BLÆSERØR
Udvidet rækkevidde. Passer til alle batteridrevne 
blæsere.

579 79 75-01 Kr. 79,20

LYDDÆMPNINGSDYSE
Dyse med indbygget lydabsorbering, som gør arbejdet 
mere behageligt for brugeren og omgivelserne. Passer  
til alle batteriblæsere.

589 81 17-01 Kr. 351,20

 21 N

 15,6 m³/min

 6,3 kg

Stærk og ergonomisk rygbåret batteriblæser med 
imponerende blæsekapacitet (21 N). Den har et lavt 
støj- og vibrationsniveau og er oplagt til brug dér, 
hvor mennesker færdes. Den kan desuden bruges i 
al slags vejr, så du kan arbejde effektivt når som 
helst og hvor som helst.

 ■ Kulfri motor

 ■ Intuitivt placerede taster

 ■ Boosteffekt

 ■ Fartkontrol

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Ergonomisk sele

BRUGERINTERFACE

SMART OG BRUGER-
VENLIGT TASTATUR
Det intuitive tastatur på 550iBTX viser 
batteristatus og har en ergonomisk knap  
på siden, så du nemt kan vælge fartkontrol.
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BENZINDREVNE LØVBLÆSERE 580BTS 570BTS 350BT 525BX

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cm³ 75,6 65,6 50,2 25,4

Effekt, kW 3,3 2,9 1,6 0,9

Blæserstyrke, N 40 37 21 15

Luftstrøm i blæserhus, m³/min. 29 28 19,6 14

Luftstrøm i rør, m³/min. 26 22 14 13

Lufthastighed rundt rør, m /s 92 106 80,5 70

Lufthastighed flat rør, m /s 93 91 — 86

Hastighed ved maksimal effekt, omdr./min. 7200 8000 7500 7300

Tomgangshastighed, omdr./min. 2000 2000 2200 3000

Benzintank, liter 2,6 2,2 1,25 0,45

Brændstofforbrug, g/KWh 440 431 455 518

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 100 99 94 91 (rundt rør)/92 (flat rør)

Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)* * 112 110 104 106

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) håndtag, m /s2*** 1,6 1,8 2,2 1,2 (rundt rør)/2,0 (flat rør)

OEM-mundstykketype Rundt Rundt Rundt Rundt og fladt

Vægt, kg 11,8 11,2 10,2 4,3

FUNKTIONER

X-Torq®-motor  • •  • •  • •  • •

Low Vib®  • •  • •  • •  • •

Fartkontrol  • •  • •  • •  • •

Brændstofpumpe  • •  • •  • •  • •

Justerbart håndtag  • •  • •  • • —

Ergonomisk sele  • •  • •  • • —

Luftfilter med to filtreringstrin  • •  • • —  • •

Air Injection™  • • — — —

Smart Start® — — —  • •

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

S-formet mundstykke — — —  • •

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN 15503, 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 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 15503, m /s². For de fremlagte data for  tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m /s².
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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.

BATTERIDREVNE LØVBLÆSERE 550iBTX 530iBX 525iB

SPECIFIKATIONER

Batteritype Li-ion Li-ion Li-ion

Spænding, V 36 36 36

Blæserstyrke med boosteffekt, N 21 16 14,5

Luftstrøm i rør, m³/min. 12,8 12,4 11,6

Luftstrøm med boosteffekt i røret, m³/t 15,6 14,1 13,3

Lufthastighed, m /s 54,0 49,6 48,0

Lufthastighed, boosteffekt, m /s 66,0 56,2 56,0

Motortype BLDC (kulfri) BLDC (kulfri) BLDC (kulfri)

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)* 73 77,6 82

Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)** 94 91 98

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) håndtag, m /s2*** 0,1 0,4 0,5

OEM-mundstykketype Rundt Rundt Rundt

Vægt uden batteri, kg 6,3 2,9 2,4

FUNKTIONER

Boosteffekt  • •  • •  • •

Fartkontrol  • •  • •  • •

Intuitivt placerede taster  • •  • •  • •

Bæltekrog —  • •  • •

Kun til rygbåret batteri / batteribælte FLEXI  • •  / —  •  • / • • —

Ergonomisk sele  •• — —

Plads til integreret batteri — —  • •

Forskellige rørlængder (  ••  ) ( • •  ) ( • •  )

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN ISO 11203, 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 10884. ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m /s². Typisk spredning (standard afvigelse) på ± 1 m /s².
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  BATTERISERIEN

SKÆR LØS – UDEN BRÆNDSTOF  
OG UDEN UDSTØDNING
Den nye batteridrevne Husqvarna K 535i er en oplevelse, og den skærer 
fantastisk. Udgangspunktet er Husqvarnas anerkendte batteridrevne motorer, 
og denne lette kapsav på 36 V og 9"/230 mm starter hurtigt hver gang, uden 
at det kræver benzin eller stikkontakter. Maskinen er let at håndtere og styre, 
fordi klingen er placeret tættere på maskinens centrum. Og oven i købet kan  
du skære løs uden at bekymre dig om direkte emissioner.

Ud over de fagfolk der arbejder med kapsave, er det ønsket om konstant at udvide 

vores sortiment af kapsave, der driver os. Ved at introducere ny  teknologi – som  

ofte er udviklet internt – skaber vi små og store innovationer, så du kan arbejde mere 

effektivt og med større præcision. Vores  grund læggende filosofi er at tilbyde dig 

kapsave med større effekt, uden at det går ud over komforten og  alsidigheden.

FÅR HÅRDT  
ARBEJDE  
TIL AT  
SE LET UD
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STØVHÅNDTERING

UTROLIG EFFEKTIV SKÆRING  
– UDEN STØV OG SLAM
Det kan være problematisk at bruge en kapsav i følsomme 
omgivelser, eller hvor mange mennesker færdes, uanset  
om det er ude eller inde. Det er ikke altid muligt at bruge  
vand, og der kan være begrænsninger for, hvor meget støv 
omgivelserne kan tåle. Mange af vores maskiner kan udstyres 
med et smart vådskæresæt med en integreret regulator, så 
vandflowet er tilstrækkeligt til at binde støvet uden for meget 
slam eller for stort vandforbrug. Til tørskæring kan K 4000 og 
K 535i nemt udstyres med effektive støv sugersæt. I situationer, 
hvor det er nødvendigt at tilslutte en støvsuger, er K 770 VAC 
en glimrende løsning.

ERGONOMI

TUNGE SKÆREOPGAVER BEHØVER 
IKKE AT VÆRE TUNGE
Husqvarnas kapmaskiner er designet til at være lette  
og ergonomiske i brug. Takket være enestående effekt/
vægt-forhold og lave vibrationsniveauer kan du arbejde 
effektivt i mange timer uden at skulle bekymre dig om  
at blive træt.
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ACTIVE AIR FILTRATION™

LAD IKKE STØV AFBRYDE ARBEJDET
Med den nyeste udgave af Active Air Filtration™ kan du arbejde meget  
længe ad gangen med vores kapsave. I princippet indtil du lægger 
mærke til, at maskinen begynder at miste noget af kraften. Hvordan?  
For det første udnyttes centrifugalkraften, så luften renses op til 93 % for 
støvpartikler og snavs. For det andet passerer luften igennem et papir- 
f ilter, der filtrerer de mindste støvpartikler. Det betyder mindre slitage  
på motoren og længere intervaller mellem serviceeftersyn; også når  
der arbejdes under vanskelige forhold.

SMARTTENSION™

ALDRIG FOR LØST,  
ALDRIG FOR STRAMT 
Hvis kapsaven skal blive ved med at skære uden 
problemer, er det vigtigt at drivremmen altid er  
stram. Den halvautomatiske SmartTension™-funktion  
er baseret på en patentanmeldt fjederbelastet 
mekanisme, der gør det lettere at stramme remmen 
korrekt hver gang. Desuden er det nemt at skifte 
remmen og vende beskyttelsesskærmen.

SMARTCARB™

FULD EFFEKT – OGSÅ MED 
TILSTOPPET FILTER 
SmartCarb™ er en avanceret karburator, der automatisk 
justerer blandingen af luft og brændstof, så motoren altid  
kan køre med maksimal effekt – også når filtrene begynder 
at blive tilstoppet. Det giver samtidig fordele som bedre 
filterøkonomi, mindre brændstofforbrug og lavere 
emissionsniveau. 
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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®.

BRUGSVEJLEDNING TIL KAPSAVE

ILLUSTRERET VEJLEDNING  
OM EN MERE SIKKER OG MERE 
ERGONOMISK SKÆRING
Uanset om du arbejder fuld tid med en kapsav eller kun bruger kapsaven 
fra tid til anden, er det en god idé at læse vores brugsvejledning. Den 
digitale udgave er et supplement til den trykte brugsvejledning med 
detaljeret, illustreret vejledning om arbejde med en kapsav og vedlige-
holdelse af den, så du kan arbejde så effektivt og sikkert som muligt.

POLY V-REM 

DEN HOLDER DIG I GANG
Poly V-remmen er udviklet specielt til Husqvarnas kapsave og holder 
meget længere end en almindelig Poly V-rem. Den skal ikke strammes 
nær så ofte, og kraften overføres bedre.

KLINGEDESIGN

UDSKIFT ALTID KLINGEN I TIDE
Sikkerhed og funktion er helt afgørende, når man arbejder med  
en håndholdt kapsav. Klingedesignet i Elite-Cut-, Vari-Cut- og Tacti-
Cut-serierne er gennemtænkt og praktisk, fordi du lynhurtigt får en 
idé om klingens slitage, sidefrigang, rotationsretning, skæredybde  
og det anvendelsesformål den er beregnet til.

STØVSUGERSÆT

NÅR VÅDSKÆRING  
IKKE ER MULIGT
Det er let at montere støvsugersættet på 
beskyttelsesskærmen på K 4000 eller K 535i,  
så du også kan bruge kapsaven til effektiv 
tørskæring. Derefter skal den bare tilsluttes til  
en støvsuger, så kan du slippe af med alt støvet. 
Og resultatet? Overlegen støv opsamling 
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DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM  
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

 Cylindervolumen, cm³  Afgivet effekt, kW  Maksimal skæredybde   Vægt (uden skæreudstyr), kg  Spænding, V
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 101.

 94 cm³

 4,8 kW

 350 /400 mm

 11,0 /11,6 kg

 230 /120 /110 V

 2700 /1800 /2200 W

 350 mm

 8,5 kg

 230 mm

 3,5 kg

 74 cm³

 3,7 kW

 300 mm

 11,3 kg

 74 cm³

 3,7 kW

 300 /350 mm

 10 / 10,1 kg

 74 cm³

 3,7 kW

 122 mm

 12 kg

HUSQVARNA

K 770

HUSQVARNA

K 770 DRY CUT
HUSQVARNA

K 535i

HUSQVARNA

K 770 VAC
HUSQVARNA

K 970

HUSQVARNA

K 4000

HUSQVARNAS KAPSAVE

Denne kapsav kombinerer de bedste funktioner  
fra de populære modeller K 760 og K 970: Enkel 
håndtering, stærk og letstartet X-Torq®-motor og  
et robust lejehus med tre bolte samt fjederbelastet 
SmartTension-system til remstramning. 

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Poly V-rem

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq®

 ■ SmartTension

K 770 tørskæring er udstyret med et integreret 
blæserhus, og den kraftige luftstrøm (100 cfm) 
fjerner effektivt støv og transporterer det til den 
genanvendelige pose, hvor det sluttes inde takket 
være det integrerede mundstykke.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Poly V-rem

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq®

 ■ SmartTension

Den har tilstrækkelig effekt til at skære dybt og  
er samtidig let nok til at klare mange forskellige 
opgaver. SmartTension til halvautomatisk remstram-
ning mindsker risikoen for, at remmen strammes for 
meget eller for lidt. Den lette beskyttelsesskærm  
af magnesium er med til at gøre kapsaven lettere.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Poly V-rem

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq®

 ■ SmartTension

Perfekt til vådskæring i følsomme omgivelser, hvor 
mængden af slam skal minimeres. Det er nemt at 
holde vandflowet på et minimum, så det lige akkurat 
er nok til at binde støvet. Med støvsugersættet 
monteret som tilbehør kan den nemt bruges  
til tørskæring. 

 ■ Elguard, overbelastningssikring

 ■ „Trækkende“ rotation

 ■ Nem udskiftning af klinge

 ■ Udskiftelig reducering

Batteridrevet kapsav, som giver et fremragende 
resultat ved lettere skæring i beton. Ergonomisk,  
let og perfekt, hvis du arbejder med anlægning  
af grønne områder, eller hvis du skal skære i f.eks. 
fortovsfliser eller tagsten. Kapsavens vibrationsniveau 
er lavt, og klinger er centreret, så du har bedre kontrol 
over skæreprocessen, end når du bruger en traditionel 
vinkelsliber.

 ■ Kulfri E-TORQ motor

 ■ Elektrisk bremse

 ■ savE™

 ■ Intuitivt placerede taster

 ■ Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

 ■ Integreret bærehåndtag

Perfekt til tørskæring i omgivelser, hvor mængden af 
slam skal begrænses. Kapsaven er udstyret med en 
ny, specialkonstrueret beskyttelsesskærm, så støvet 
fjernes effektivt, uden at det går ud over kvaliteten 
eller produktiviteten. Kapsaven overholder kravene  
i OSHA Table 1 og passer perfekt til støvsugeren S 26.

 ■ Active Air Filtration™

 ■ SmartCarb™

 ■ Poly V-rem

 ■ DuraStarter™

 ■ X-Torq®
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MATERIALE ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

S25 S35 S45 S50 S65 S85
S35 

TURBO
S45 S50

S65 
PLUS

S85 S35 S50
S50 

PLUS
S65 S85

SEGMENTFORM

NATURSTEN ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HÅRDE MATERIALER ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●

BETON ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

UNIVERSAL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SLIBENDE MATERIALER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●

ASFALT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●

 

•••••• = Optimalt •••••  = Godt ••••  = Acceptabelt •••  = Anbefales ikke

VEJLEDENDE OVERSIGT – DIAMANTVÆRKTØJ

HUSQVARNA ELITE-CUT TIL HURTIG 
SKÆRING I ALLE MATERIALER
Elite-Cut-serien er top-serien inden for vores  
guld kategori. Skærekvaliteten er fremragende, og 
Elite-Cut er det perfekte valg til intensiv kommerciel 
brug. Den innovative segmentkonstruktion til effektiv 
skæring, afkøling og slamfjernelse øger skære-
hastig heden og forlænger brugstiden. Praktisk 
klingebøsning til centerhuludvidelse fra 20 til 
25,4 mm. Emballagen er i et unikt design, så du er 
sikker på at få den helt rigtige klinge til materialet.

HUSQVARNA VARI-CUT  
TIL ALLROUNDFORMÅL
Vari-Cut-serien indgår i vores sølvkategori, som  
er velegnet til generelle entreprenøropgaver. Vari-
Cut-modellerne fungerer godt med høj skære-
hastighed og lang holdbarhed, selv når de oftest 
bruges til mange forskellige opgaver. Denne produkt-
serie omfatter tre modeller til skæring i forskellige 
materialer, hvilket er tydeligt angivet på emballagen.

HUSQVARNA TACTI-CUT  
TIL LEJLIGHEDSVIS SKÆRING  
I ALLE MATERIALER
Tacti-Cut-serien er vores standardsortiment og 
indgår i bronzekategorien, der er velegnet til lejlig-
hedsvis brug. Med Tacti-Cut får du produkter af god 
kvalitet med stor holdbarhed til en fornuftig pris.

Hvilken klinge skal du vælge til opgaven?  
Se vejledningen på emballagen or  

go to husqvarna.dk

HUSQVARNAS DIAMANTKLINGER

DET ER BLEVET LETTERE AT ARBEJDE  
MED OMTANKE
Når du arbejder med håndholdte kapsave, er kombinationen af høj ydelse og sikkerhed selvfølgelig afgørende. Men det er også 
vigtigt at tage højde for hastighed, inkl. den tid, det tager at finde den rigtige klinge og montere den korrekt. Derfor er Husqvarnas 
klinger i S-serien til håndholdte kapsave forsynet med en række intuitive og nemt genkendelige indikatorer. De mærker, der angiver 
anvendelsesformål, gør det nemt altid at vælge den rigtige klinge til formålet. Du får også hurtigt et indtryk af klingens tilstand og 
friskær ved at lægge mærke til slitageindikatorerne, hvilket minimerer risikoen for, at klingen klemmes fast under arbejdet  
eller forårsager et kast. Endelig gør retningspilen det let at sørge for, at klingen altid er monteret korrekt.
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VANDSLANGE

Specielt udviklet til vores håndholdte benzindrevne 
kapsave. Med vognene er det let at skære i lige  
linjer eller kurver og at skære tæt på mure og kant-
sten. De er udstyret med en skærmstabilisator, der 
holder maskinen stabil, mens der skæres. Designet 
er kompakt, og kapvognene kan let foldes sammen 
og transporteres.

KV 9 /12, 587 76 84-02
KV 7, 587 76 84-01

9 meter lang med lynkobling og mulighed for at sætte 
flere sektioner sammen.

506 32 89-34

Kompakt og brugervenlig vandtank med elektrisk 
pumpe. Har en kapacitet på 15 liter, hvilket er nok til 
45 minutters uafbrudt kørsel. Batteridrevet, 18,5 V 
Gardena Li-Ion-akkumulatorsystem.

966 70 83-01, 220 V
966 70 83-02, 110 V

HJULSÆT

Gør det nemt at manøvrere rundt med kapsaven på 
et plant underlag, eller når der skæres i underlaget. 
Stødpuderne af gummi holder maskinen på plads, 
når den ikke bruges eller kører i tomgang. Passer til 
de benzindrevne kapsave K 770, K 970 og K 1270.

589 33 43-01

Overlegen støvsugning gør det muligt at skære 
uden vandtilførsel. Lynkobling.

523 09 50-01, K 4000 
596 84 01-01, K 535i 

KAPVOGNE HUSQVARNA WT 15 STØVSUGERSÆT

TRANSPORTKASSER

Gør det nemt at fylde benzin på. Fremstillet af hård 
plast med kapacitet til seks liter. Godkendt i henhold 
til FN-regulativer.

505 69 80-01

De beskytter udstyret og gør det nemt at holde orden, 
når man kører fra én arbejdsplads til en anden. 
Frem  stillet af krydsfiner med metalforstærkning  
i kanter og hjørner.

K 1270/K 970, 506 31 08-02
K 770, 505 46 02-01

BRÆNDSTOFDUNK  TOTAKTSOLIE

Husqvarnas totaktsolier er fremstillet af de bedste 
komponenter og opfylder selv de højeste 
kvalitetskrav.

587 80 85-11
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BENZINDREVNE KAPMASKINER K 970 K 770 K 770 VAC K 770 DRY CUT

SPECIFIKATIONER

Cylindervolumen, cc 94 74 74 74

Effekt, kW 4,8 3,7 3,7 3,7

Effekt-/vægtforhold 0,44 /0,41 0,37/0,37 0,30 0,30

Skæreklinge/sværd, mm 350 /400 300/350 300 300

Maks. skæredybde, mm 125 /155 100 /125 125 125

Lydeffektniveau, LWA, dB (A) 115 115 115 115

Lydtryksniveau dB (A) 104 101 101 101

Vibrationer forreste håndtag, m /s² 3,8 / 3,5 < 2,5 4,0 4,4

Vibrationer bageste håndtag, m /s² 4,2 / 4,0 < 2,5 2,8 3,3

Vægt uden brændstof og skæreudstyr, kg 11,0 /11,6 10 /10,1 11,0 11,9

FUNKTIONER

Active Air Filtration™  • •  • •  • •  • •

SmartCarb™  • •  • •  • •  • •

Poly V-rem  • •  • •  • •  • •

EasyStart-dekompressionsventil  • •  • •  • •  • •

Indkapslet transmission  • •  • •  • •  • •

Vendbar skærearm  • •  • •  • •  • •

Beskyttelsesskærm, som nemt justeres  • •  • •  • •  • •

Vådskæresæt  • •  • • — —

Udskiftelig reducering  • •  • •  • •  • •

X-Torq®-motor  • •  • •  • •  • •

Air Purge  • •  • •  • •  • •

Brændstofindikator i tanken  • •  • •  • •  • •

DuraStarter™  • •  • •  • •  • •

SmartTension™  • •  • • — —

ELEKTRISKE KAPMASKINER K 4000

SPECIFIKATIONER

Elmotor, V 230 /120 /110

Effekt, W 2700 /1800 /2200

Nominel strøm, A 12 /15 /20

Klinge, mm 350

Skæredybde, mm 125

Lydeffektniveau, LWA, dB (A) 105

Lydtryksniveau dB (A) 95

Vibrationer forreste håndtag, m /s² 3,5

Vibrationer bageste håndtag, m /s² 3,5

Vægt uden kabel og skæreudstyr, kg 8,5

FUNKTIONER

Elgard, overbelastningssikring  • •

„Trækkende“ rotation  • •

Nem udskiftning af klinge  • •

Udskiftelig reducering  • •

Vådskæresæt  • •

KAPSAVE

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.

BATTERIDREVNE KAPMASKINER K 535i

SPECIFIKATIONER

Batteritype Li-ion

Spænding, V 36

Motortype BLDC (kulfri)

Klinge, mm 230

Skæredybde, mm 76

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A) 98,5

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A) 109,5

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

2,1 / 2,5

Vægt (uden batteri og skæreudstyr), kg 3,5

FUNKTIONER

Li-Ion-effekt  • •

savE™  • •

Elektrisk bremse  • •

Beskyttelsesbøjle  • •
●



102102 FRONTKLIPPERE

KLIPPEAGGREGATERNES UDFORMNING

FREMRAGENDE OVERBLIK  
OG KONTROL
Det frontmonterede klippeaggregat giver et fremragende  
overblik over arbejdsområdet, så der kan klippes nøjagtigt  
og tæt på forhindringer. Klippeaggregatets konstruktion gør  
det nemt at komme til i hjørner og langs mure, vægge og  
hegn, og klippeaggregatets lave profil betyder samtidig,  
at det kan komme ind under hegn, buske, parkbænke osv.

Stor effekt og ekstrem alsidighed i et kompakt,  holdbart format. Det er 

opskriften på Husqvarnas succesrige, kommercielle frontklippere. Med 

effektive klippeaggregater og meget forskelligt praktisk tilbehør kan disse 

alsidige maskiner være med til at øge den daglige produktion hele året  

rundt, uanset om du foretrækker diesel- eller benzindrevne maskiner.

VELUDFØRT 
ARBEJDE, HURTIGT 
OG HVOR SOM HELST
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FANTASTISKE KLIPPEBORDE SIKRER  
FANTASTISKE RESULTATER 
R180-klippebordet med bagudkast gør brug af hybridkraften fra Husqvarna P 535HX til at 
maksimere klippekapaciteten. Combi 132- og Combi 155-klippebordene (fås til Husqvarna  
P 535HX, P 525DX og P 520DX) kan bruges til både BioClip® og bagudkast. Indersiden er 
udstanset af et massivt stykke metal, hvilket giver en optimeret luftstrøm, der er hoved årsagen  
til den høje effektivitet. Combi-klippebordene er fremstillet af 4,5 mm stål og er udstyret  
med udskiftelige slidplader på siderne, hvilket giver en lang og pålidelig produktlevetid. 

STØJSVAG TRANSPORT MED HYBRIDTRANSMISSION

KØR STØJSVAGT MELLEM OPGAVER  
ELLER IND I GARAGEN
De elektriske motorer med højt moment giver dig mulighed for  
at køre Husqvarna P 535HX roligt og uden emissioner mellem 
arbejdsområderne og ind i garagen. Dieselmotoren kører, når  
batteriet skal oplades, eller når kraftudtaget anvendes.

103–180 CM
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Vores undersøgelser* viser, at store professionelle plæneklippere kun klipper omkring 65 % af det samlede areal på de 
plæner, de arbejder på. De resterende 35 % må klippes på et senere tidspunkt med en traditionel plæneklipper eller trimmer. 
Resultatet er markant lavere produktivt og med højere arbejdsomkostninger. Og i sidste ende mindre rentabilitet. Årsagen er, 
at de færreste maskiner er beregnet til de komplekse græsområder, som anlægsgartnere og andre, der beskæftiger sig 
med kommerciel pleje af grønne områder, er nødt til at forholde sig til hver dag. Undtagelsen er de kompakte frontklippere  
i vores nye 500-serie. Disse maskiner byder på en række smarte løsninger, der reducerer mængden af efterfølgende 
trimning med 20 %. Det betyder, at du kan blive hurtigere færdig med arbejdet og komme videre til det næste.

*  Husqvarnas interne test sammenligner plæneklipperens produktivitet med en baghjulstrukket frontplæneklipper, der er udstyret med 180 cm klippebord, i forhold til en  
Husqvarna P 500-serie frontplæneklipper, der er udstyret med et 155 cm klippebord. Testen er gennemført igennem en hel klippesæson..

PLÆNEKLIPNING

MINDRE EFTERFØLGENDE TRIMNING – SPAR TID OG PENGE

HUSQVARNAS LØSNING DEN TRADITIONELLE LØSNING

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

HOLD STYR PÅ PLÆNEKLIPPERNE 
VIA EN SENSOR 
Hvis du skal kunne administrere alle virksomhedens plæneklippere,  
er Husvarna Fleet Services™ en oplagt løsning. Når plæneklipperne 
udstyres med en Husqvarna-sensor, følges de helt automatisk. Du får 
besked, når det er tid til serviceeftersyn, og du kan nemt holde styr på 
hver enkelt maskines motortimer og servicehistorik samt maskinens 
senest kendte position. 

KLIPPEHØJDE 

JUSTER KLIPPEHØJDEN  
UDEN AT REJSE DIG
Afhængigt af hvilket klippeaggregat du vælger, kan 
klippehøjden justeres på forskellige måder. På Combi-
klippeaggregaterne i X-line-serien kan højden indstilles 
fra førersædet ved hjælp af hydrauliske betjeningsgreb.
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CENTERSTYRING

OVERLEGEN 
MANØVREDYGTIGHED
Det unikke system med centerstyring  
betyder, at baghjulene kan svinge helt  
ind under maskinen. Derfor er man øvre-
dygtigheden helt i top med en minimal 
venderadius ved fuldt ratudslag. Kompakt 
størrelse kombineret med unik center-
styring gør det let at manøvrere rundt  
med maskinen gennem trange passager 
og på uregelmæssige områder.

HOLDBARHED

BYGGET TIL ÅRS KOMMERCIEL BRUG
Den stive, forstærkede og robuste stålramme er i en åben konstruktion,  
så det er nemt at foretage service og eftersyn. Af hensyn til holdbarheden 
er hele bagvognen støbt af ét stykke duktilt jern. Det effektive Combi-klippe-
aggregat er opbygget over en solid ramme og udstanset af én enkelt stål-
plade. Den har desuden slidstærke, punkterfrie støttehjul med en luftfyldt 
kerne, der udover at dæmpe godt, sikrer jævn kørsel og maksimal brugstid.

GRUNDIGE TESTPROCEDURER

KVALITET ER IKKE  
EN TILFÆLDIGHED
Du skal kunne stole på at din Husqvarna fungerer, som den skal dag 
ud og dag ind. Derfor har alle vores kommercielle produkter været 
igennem grundige testprocedurer under realistiske forhold, både i 
vores laboratorier og ude i marken. Så vi er helt sikre på, at de lever  
op til vores ekstremt høje standarder, når det gælder kvalitet og 
holdbarhed.
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FØREROMRÅDET

NEMT OG BEKVEMT  
ARBEJDE ER MERE EFFEKTIVT
Vores kommercielle frontklippere har et ergo nomisk 
førerområde, hvor alt er placeret inden for nem  
rækkevidde, så du sidder komfortabelt også på lange 
arbejdsdage. Servostyring med robust, hydraulisk 
cylinder gør kørslen mindre anstrengende, mens de 
store for- og baghjul sørger for god komfort, manøvre-
dygtighed og mindre risiko for at gøre skade  
på blødere underlag. 

LAV PROFIL

KOMMER IND UNDER  
BUSKE OG BÆNKE
Det giver mange fordele, at klippeaggregatet er frontmonteret og  
har en lav profil. Det kan komme til, hvor de fleste andre kørende 
plæneklippere må give op, f.eks. under parkbænke og buske. Du kan 
klippe mere uden at rejse dig fra sædet, og der er mindre tilbage,  
der bagefter skal klippes eller trimmes manuelt. 

ELEKTRONISK BRÆNDSTOFINDSPRØJTNING

MERE KRAFT – MINDRE BRÆNDSTOF 
OG LAVERE EMISSIONSNIVEAU
P 524EFI har elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI). Takket være 
den effektive forbrænding leverer den ekstra kraft og det drejnings-
moment, du skal bruge for at holde en højere fart i ujævnt terræn.  
Det er samtidig med til at reducere brændstofforbruget og emissions-
niveauet. Den er også let at starte, da der ikke er behov for en manuel 
choker. Bare sæt nøglen i og kør. 
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SERVICEPUNKTER

UHINDRET ADGANG TIL NEM VEDLIGEHOLDELSE
Motorhjelmen kan vippes op, og servicepunkterne er nemt tilgængelige, så den daglige 
vedligeholdelse og service hurtigt kan overstås. Klippeaggregaterne har dorne, der skal 
smøres, men som er nemme at nå fra oven, mens servicepositionen gør det let at rengøre 
og efterse klippeaggregatets underside.

FIREHJULSTRÆK

FREMRAGENDE KØRSEL UANSET TERRÆNET
Firehjulstræk (AWD) giver trækkraft på ujævnt, vådt og glat underlag  
eller på skråninger. Maskinens lave tyngdepunkt kombineret med det 
højtydende AWD-system giver fremragende stabilitet på skråninger. AWD 
justerer automatisk trækkraften på hvert hjul afhængigt af situationen  
og underlagets tilstand. Udstyret med højt specificerede variable stempel-
pumper med separate gearkasser til den forreste og bageste aksel.
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BRUGES ÅRET RUNDT

UANSET OPGAVEN  
OG ÅRSTIDEN
Vores frontklippere kan bruges til meget 
andet end plæneklipning. Med det rigtige 
tilbehør kan de klare mange andre opgaver. 
Og hvis du vælger en model med førerhus, 
kan du arbejde i al slags vejr hele året rundt. 

GLEM ALT OM 
LAVSÆSON
Det store udvalg af klippeaggregater og andet tilbehør samt modeller 
med førerhus betyder, at vores frontklippere er exceptionelt alsidige. 
Hvis du har et par af dem i garagen, er du aldrig uden arbejde  
– selv i det, der plejede at være lavsæsonen. 

LYNKOBLING 

LAV DEN OM TIL NOGET  
ANDET PÅ INGEN TID
Fra plæneklipper til blæser til fejemaskine og tilbage igen. 
Den praktiske lynkobling gør det muligt at skifte tilbehør på 
et par minutter og arbejde videre med noget helt andet. 
Det kræver ikke engang specielt værktøj. 
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DESIGN

ET RUMMELIGT FØRERHUS  
MED UDSIGT
Der er god plads i førerhuset, og de store ruder  
giver dig uhindret udsyn over omgivelserne,  
så du altid kan se, hvor du kører.  
Vinduesviskeren dækker  
et stort område, så det ikke  
er noget problem at køre  
videre, selv om vejret  
er elendigt. 

FØRERPLADS

KOMFORTABELT ARBEJDE
Du kan glæde dig til at tilbringe arbejdsdagen i 
førerhuset. Sædet er fuldt støddæmpet, så du sidder 
godt hele dagen. Støj- og vibrationsniveauet er lavt, 
da førerhuset har lydabsorberende materiale i loftet 
og ikke udsættes for vibrationer fra chassiset. På kolde 
dage sørger den indbyggede opvarmning for, at du 
ikke fryser.

TIL AT TAGE AF

BARE TAG DET AF, NÅR  
SOMMEREN MELDER SIG
Førerhuset fås kun fabriksinstalleret, men det betyder 
ikke, at du ikke kan tage det af. Hvis du hellere vil være 
ude i luften om sommeren, kan du selv tage det af – det 
kræver intet specielt værktøj – og gemme det væk, 
indtil det skal bruges igen. 

Førerhuset leveres færdigmonteret med Grammer™-sæde, 
hydrauliksæt, hjulvægt, fjernbetjening, forlygter, der kan 
drejes, roterende lygte og arbejdslygter – foran og bagpå.
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HUSQVARNA

P 535HX
HUSQVARNA

P 525DX
HUSQVARNA

P 525DX MED KABINE

En meget kraftig maskine til siddende fører, udstyret 
med 20" hjul og en 1123 cc Kubota™-dieselmotor. 
Firhjulstræk og centerstyring gør det nemt at køre 
selv i meget ujævnt terræn og komplekse områder. 
Den kan udstyres med klippeaggregater på op til 
155 cm med stor kapacitet, som giver et glim rende 
resultat uanset terrænet. Den er således det 
perfekte valg til hoteller, ejendomsadministratorer, 
kommuner og entreprenører. Komponenter i 
kommerciel standard og nem vedligeholdelse er 
ensbetydende med kompromisløs holdbarhed og 
færrest mulige afbræk i arbejdstiden. Hydraulik  
kit medfølger.

 ■ Servostyring

 ■ Firehjulstræk (AWD)

 ■ Hydraulisk redskabsløfter

 ■ Beskyttelsesbøjle – ROPS

 ■ HMI display med høj kontrast

 ■ Integreret tilslutning

 ■ Sæt til montering af hydraulik

En meget kraftig maskine til siddende fører, udstyret 
med 20" hjul og en 1123 cc Kubota™-dieselmotor. 
Firhjulstræk og centerstyring gør det nemt at køre 
selv i meget ujævnt terræn og komplekse områder. 
Den kan udstyres med klippeaggregater på op til 
155 cm med stor kapacitet, som giver et glimrende 
resultat uanset terrænet. Den er således det perfekte 
valg til hoteller, ejendoms administratorer, kommuner 
og entreprenører. Komponenter i kommerciel 
standard og nem vedligeholdelse er ensbetydende 
med kompromisløs hold barhed og færrest mulige 
afbræk i arbejdstiden. Den har førerhus, og med 
det rigtige tilbehør kan den nemt bruges til mange 
forskellige opgaver året rundt, f.eks. som fejemaskine 
eller til snerydning og rydning af rodskud. Hydraulik 
kit medfølger (965 98 00-01).

 ■ Servostyring

 ■ Firehjulstræk (AWD)

 ■ Hydraulisk redskabsløfter

 ■ HMI display med høj kontrast

 ■ Integreret tilslutning

 ■ Førerhus

FRONTKLIPPERE

 Cylindervolumen, cm³  Nettoeffekt ved forindstillede omdr./min., kW  Klippebredde, min. – maks., cm   Klippehøjde, min. – maks., cm
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 115.

 1123 cm³

  18,7 kW ved  

3000 omdr./min.

 132 /155 cm

 30 –112 mm

 1123 cm³

  18,7 kW ved  

3000 omdr./min.

 132 /155 cm

 30–112 mm

 1123 cm³

  17,8 kW ved  

3000 omdr./min.

 132 –180 cm

 30 –112 mm
Kr. 131.999,20 

Pris ekskl. moms
Kr. 191.999,20  

Pris ekskl. moms
Kr. 207.999,20 

Pris ekskl. moms

HUSQVARNAS FRONTKLIPPERE

Den mest kraftfulde maskine til siddende fører i 
Husqvarnas sortiment. To elektriske motorer driver 
hjuldrivakslerne, mens kraftudtaget og den elektriske 
generator drives af en 1123 cc Kubota™-dieselmotor. 
20" hjul, firhjulstræk og knækstyring gør det nemt at 
manøvrere rundt selv i ujævnt terræn og i vanskelige 
områder. Klargjort til klippeborde med høj kapacitet 
på op til 180 cm, hvilket giver et fremragende resultat 
i ethvert terræn. Komponenter i professionel kvalitet 
og nem vedligeholdelse giver kompromisløs hold-
barhed og maksimal oppetid. Hydraulik kit medfølger.

 ■ Servostyring

 ■ Elektrisk firehjulstræk (AWD)

 ■ Hydraulisk redskabsløfter

 ■ Beskyttelsesbøjle – ROPS

 ■ Dynamisk HMI display

 ■ Integreret tilslutning

 ■ Støjsvag transport med hybridtransmission

 ■ Sæt til montering af hydraulik

 ■ 4,2 kWh Li-Ion 52 V batterier

 ■ Plug-in-opladning (tilbehør)

NYHED

HYBRID
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HUSQVARNA

P 520DX
HUSQVARNA

P 524EFI
HUSQVARNA

P 524

En meget kraftig maskine til siddende fører, udstyret 
med 18" hjul og en 898 cc Kubota™-dieselmotor. 
Firhjulstræk og centerstyring gør det nemt at køre 
selv i meget ujævnt terræn og komplekse områder. 
Den kan udstyres med klippeaggregater på op til 
155 cm med stor kapacitet, som giver et glimrende 
resultat uanset terrænet. Den er således det perfekte 
valg til hoteller, ejendoms administratorer, kommuner 
og entreprenører. Komponenter i kommerciel standard 
og nem vedligeholdelse er ensbetydende med 
kompromisløs holdbarhed og færrest mulige afbræk 
i arbejdstiden. Hydraulik kit (965 98 00-01) kan 
anvendes og skal i så fald tilkøbes.

 ■ Servostyring

 ■ Firehjulstræk (AWD)

 ■ Hydraulisk redskabsløfter

 ■ Beskyttelsesbøjle – ROPS

 ■ HMI display med høj kontrast

 ■ Integreret tilslutning

Hurtig og kompakt benzindrevet frontklipper med 
god kapacitet. Den har firhjulstræk (AWD) og 
centerstyring, så den er nem at køre med selv i 
komplekse områder. Den er således det perfekte 
valg til hoteller, ejendomsadministratorer, kommuner 
og entreprenører. Komponenter i kommerciel 
standard og nem vedligeholdelse er ensbetydende 
med kompromisløs holdbarhed og færrest mulige 
afbræk i arbejdstiden. Elektronisk brændstof-
indsprøjtning (EFI) øger drejningsmomentet og 
giver større kraft og reducerer samtidig brænd stof-
forbruget og emissionsniveauet. Da det også fjerner 
behovet for en manuel choker, er maskinen let at 
starte. Hydraulik kit skal tilkøbes (965 98 00-01).

 ■ Servostyring

 ■ Firehjulstræk (AWD)

 ■ Hydraulisk redskabsløfter

 ■ Beskyttelsesbøjle – ROPS

 ■ Elektronisk brændstofindsprøjtning

 ■ Elektronisk nøglestart

Hurtig og kompakt benzindrevet frontklipper med 
god kapacitet. Den har firhjulstræk (AWD) og 
centerstyring, så den er nem at køre med selv i 
komplekse områder. Den er således det perfekte 
valg til hoteller, ejendomsadministratorer, kommuner 
og entreprenører. Komponenter i kommerciel 
standard og nem vedligeholdelse er ensbetydende 
med kompromisløs holdbarhed og færrest mulige 
afbræk i arbejdstiden. Hydraulik kit skal tilkøbes 
(965 98 00-01).

 ■ Servostyring

 ■ Firehjulstræk (AWD)

 ■ Hydraulisk redskabsløfter

 ■ Beskyttelsesbøjle – ROPS

FRONTKLIPPERE

 726 cm³

  15,6 kW ved  

3000 omdr./min.

 122 cm

 25 –75 mm

 726 cm³

  13,9 kW ved  

3000 omdr./min.

 103 /112 /122 cm

 25 –75 mm

 898 cm³

  14,5 kW ved  

3000 omdr./min.

 132 /155 cm

 30 –112 mm
Kr. 93.599,20  

Pris ekskl. moms
Kr. 84.799,20  

Pris ekskl. moms
Kr. 111.999,20  

Pris ekskl. moms
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TILBEHØR TIL  
P 535HX/P 525DX/P 520DX

Husqvarnas Combi-klippeaggregater kombinerer 
særdeles effektiv BioClip®-mulching med bagud-
kast. Klippeaggregatet er i en robust konstruktion, 
da det er udstanset af én enkelt massiv, 4,5 mm tyk 
stålplade, så luftstrømmen optimeres, hvilket er den 
vigtigste årsag til, at klippeaggregatet er så effektivt. 
Alle klippeaggregater er udstyret med sideslidbaner, 

COMBI- 
KLIPPEAGGREGATER

der kan udskiftes. Vælg mellem klippebredder på 
132 cm (52") og 155 cm (61"). X-modellerne leveres 
med hydrostatisk højdejustering.

967 97 83-01, Combi 132 Kr. 22.399,20
967 97 85-01, Combi 132X Kr. 27.199,20
967 97 84-01, Combi 155 Kr. 23.999,20
967 97 86-01, Combi 155X Kr. 30.399,20

KOST SKOVL SLAGLEKLIPPER

Stangstyret PTO-kost til effektiv rydning af et tyndt 
lag sne, blade og andet småtteri. En forstærket ud-
gave med større diameter og flere vinkeljusteringer. 
Maks./min. arbejdsbredde 130/120 cm. Kræver 
 hydrauliksæt og hjulvægt.

590 45 00-01 Kr. 34.399,20

Hydraulisk regulering af vinkling og tømning. 
Arbejdsbredde 120 cm. Lastkapacitet 65 kg.  
Kræver hydrauliksæt og hjulvægt.

965 99 74-01 Kr. 10.399,20

Stangstyret PTO-slagleklipper. Opdateret design 
med forstærket vinkelgear, øget klippehøjdeinterval 
og bedre funktion i tæt vegetation. De forreste støtte-
hjul kan rotere og har massive dæk. Arbejdsbredde 
120 cm. Anbefales kun til P 525D. Kræver hjulvægt.

596 86 75-01 Kr. 39.999,20

CYCLONE-
SPREDERUKRUDTSKOST SPREDER

Til sand, salt, frø eller gødning op til 8 mm. Rummer 
70 liter, hastig heden på den roterende plade kan 
justeres trinløst, og låget kan åbnes og lukkes  
fra sædet.

967 09 89-01 Kr. 25.599,20

Roterende, stangstyret PTO-kost af stål til effektiv 
rydning af ukrudt og andet i rendesten, på gangare-
aler og langs kantsten. Vinklen på kosten justeres 
fra sædet. Diameter 50 cm. Kræver hydrauliksæt  
og hjulvægt.

587 93 28-01 Kr. 43.199,20

Elektrisk spreder til grusning og afisning på 
gangarealer. Trinløst justerbar rullehastighed.  
Den galvaniserede spand rummer 70 liter.

967 33 98-01 Kr. 15.999,20

HUSQVARNA R180-
KLIPPEBORD

Et robust klippebord med 180 cm bredt bagudkast. 
Optimal til brug sammen med hybrid-frontplæne-
klipperen Husqvarna P 535HX. Høj produktivitet 
takket være øget skærebredde og klippehastighed 
sammenlignet med Husqvarna Combi-klippebord. 
Nem at montere og betjene.

967 98 56-01 Kr. 41.999,20

NYHED
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GRAMMER™-SÆDE

EN KOMPLET OVERSIGT OVER 
TILBEHØR FINDES PÅ HUSQVARNA.DK

HJULVÆGT

KOMBISNEPLOV

HYDRAULIKSÆT

SNESLYNGE

VEJUDSTYR

BLÆSER

DOZERBLAD

Individuel, hydraulisk regulering af bladene.  
Vendbar slidbane af Hardox-stål. To glideplader,  
der kan reguleres. Maks./min. arbejdsbredde  
140/119 cm. Kræver hydrauliksæt og hjulvægt. 

965 99 72-01 Kr. 27.199,20 

To ekstra hydrauliske tilslutninger til styring af front-
monteret tilbehør. Med ventil, kontakt, slanger med 
tilslutningsstik og kabler.

966 75 45-01  Kr. 3.999,20

Særdeles effektiv og robust sneslynge med 
totrinssystem. Kræver hydrauliksæt og hjulvægt. 
Arbejdsbredde 120 cm, udkasterrotation 300 
grader.

590 45 19-01 Kr. 47.999,20

Vi kan tilbyde det nødvendige udstyr, når maskinen 
skal ud at køre på offentlig vej. Det er vigtigt at være 
opmærksom på de danske regler på dette område.

966 79 09-01 Startsæt Kr. 3.039,20
966 79 11-01 Trekant, køretøj med lav hastighed Kr. 359,20 

Stangstyret PTO-blæser til rydning af store, åbne 
områder. Stærk, støjsvag blæser, der kan producere 
en luftstrøm på 80 m³/min. Luftudtaget kan roteres 
360 grader og justeres fra sædet. Kræver 
hydrauliksæt,

587 93 29-01 Kr. 29.599,20

Deluxe-sæde med mange muligheder for personlig 
indstilling og dermed optimal ergonomi. Fås med 
eller uden varme i sædet. Armlæn fås som tilbehør.

967 00 84-01 Kr. 8.799,20
967 00 84-02, opvarmet Kr. 9.599,20
965 89 68-01, armlænssæt, højre Kr. 639,20
965 89 70-01, armlænssæt, venstre Kr. 639,20

Robust dozerblad. Hydraulisk vinkeljustering og  
en arbejdsbredde på 140 cm. Kræver hydrauliksæt  
og hjulvægt. For at opfylde kravene på de forskellige 
markeder skal dozerbladet udstyres med enten 
glideplader og en skraber eller med støttehjul  
og en gummiskraber. 

592 75 51-01 Kr. 14.399,20
592 75 52-01, Stålglideplader og stålskraber Kr. 1.199,20
592 75 53-01, Støttehjul og gummiskraber Kr. 1839,20 

Hjulvægt til montering bag på maskinen. Giver 
bedre vejgreb og stabilitet. Skal bruges når der 
bruges frontmonteret tilbehør. Vægt i alt 62 kg 
Omfatter 5 × 10 kg separate vægte, som kan stables, 
og som skal monteres i en særlig ramme (12 kg).

966 75 49-01 Kr. 3.999,20 
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GRAMMER™-SÆDE

SLAGLEKLIPPER

SNESLYNGE

GRUSHARVE

KOMBISNEPLOV

KOST

RIVE

DOZERBLAD

Robust og slidstærk slagleklipper til barske områder 
med vildtvoksende græs og lave rodskud. Udstyret 
med slidstærkt vinkelgear, som giver maksimal 
holdbarhed. Arbejdsbredde 100 cm.

966 79 65-01 Kr. 13.599,20

Frontmonteret tilbehør, der er særdeles velegnet til 
at løsne sammenpressede grusflader og til at skære 
ukrudtsrødder over. Det anbefales at bruge grus-
harven sammen med en rive, hvilket giver et pænt 
og ryddeligt resultat. Justerbar skæredybde.  
Arbejdsbredde 125 cm.

587 93 20-01 Kr. 11.199,20

Kompakt og fleksibel plov i kraftigt stål. Ploven kan 
justeres mekanisk og formes som en V-plov, spidsplov 
eller diagonal plov. Udstyret med gummiskær.  
Arbejdsbredde 120 cm.

966 85 01-01 Kr. 11.199,20

En roterende kost til rydning af løv, sne m.m. Kan 
drejes til højre eller venstre. Arbejdsbredde 120 cm.

966 79 63-01 Kr. 14.399,20

Bagmonteret tilbehør, der kan bruges sammen med 
en grusharve til udjævning af grus og opsamling af 
ukrudt. Elektrisk løfte- og sænkefunktion styres fra 
førersædet. Arbejdsbredde 125 cm.

587 93 25-01 Kr. 7.999,20

Deluxe-sæde med mange muligheder for personlig 
indstilling og dermed optimal ergonomi. Fås med  
og uden elvarme. Armlæn fås som tilbehør.

966 95 42-01 Kr. 7.199,20
966 95 42-02, opvarmet Kr. 7.999,20
965 89 68-01, armlænssæt, højre Kr. 639,20
965 89 70-01, armlænssæt, venstre Kr. 639,20

TILBEHØR TIL P 524
COMBI-
KLIPPEAGGREGATER

Husqvarnas Combi-klippeaggregater kombinerer 
særdeles effektiv BioClip® med bagudkast. Klippe-
aggregatet har en holdbar konstruktion, da det er 
udstanset af én enkelt massiv, 3 mm tyk stålplade, 
så luftstrømmen optimeres, hvilket er den vigtigste 
årsag til, at klippeaggregatet er så effektivt. Vælg 
mellem klippebredder på 103 cm (41"), 112 cm (44") 
og 122 cm (48"). Alle nedenstående klippe-
aggregater passer til P524 og P524EFI.

967 27 25-01, Combi 103 Kr. 11.999,20
967 69 35-01, Combi 112 Kr. 12.799,20
967 29 37-01,  Combi 122 Kr. 13.599,20

Særdeles effektiv og robust ettrinssneslynge med 
en arbejdsbredde på 100 cm, udkasterrotation  
180 grader.

966 79 64-01 Kr. 15.999,20

Kraftigt stålblad med stålkant. Arbejdsbredde 125 cm.

966 83 30-01 Kr. 7.999,20
531 00 71-34, gummiblad Kr. 639,20
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FRONTKLIPPERE P 535HX
P 525DX /
P 525DX MED FØRERHUS

P 520DX P 524EFI P 524

SPECIFIKATIONER

Motorproducent Kubota™ Kubota™ Kubota™ Kawasaki Kawasaki

Motorbetegnelse D1105 D1105 D 902 FX Series V-Twin FX Series V-Twin

Nettoeffekt ved forindstillet omdr./min., kW 17,8 ved 3000 17,8 ved 3000 14,7 ved 3000 15,6 ved 3000 13,9 ved 3000

Transmissionstype Elektrisk AWD Hydrostatisk AWD Hydrostatisk AWD Hydrostatisk AWD Hydrostatisk AWD

Cylindervolumen, cm³ 1123 1123 898 726 726

Cylindere 3 3 3 2 2

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)* 105 105 103 104 104

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)** 88 92 88 88 88

Vibrationsniveau rat, m/s² *** 1,2 1,7 1,7 3 3

Vibrationsniveau sæde, m/s² *** 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7

Motorkøling Liquid Liquid Liquid Air Air

Generator, A 40 (12 V) og 80 (48 V) 40 40 20 20

Batteri, V/Ah
12 /62 (12 V) og  
52 /40 (48 V)

12 /62 12 /62 12 /24 12 /24

Luftfiltertype Robust beholdertype Robust beholdertype Robust beholdertype Robust beholdertype Robust beholdertype

Tankvolumen, liter 23 25 25 22 22

Olietankvolumen (inkl. oliefilter), liter 3,3 3,3 3,3 2,1 2,1

Transmission, producent Benevelli Kanzaki Kanzaki Kanzaki Kanzaki

Transmissionsmodel TX2 KTM 23 KTM 23 KTM 23 KTM 23

Hastighed fremad, min. – maks., km/t 0 –19,5 0 –18 0 –15 0 –13 0 –13

Hastighed bagud, min. – maks., km/t 0 –11 0 –11 0 –12 0 – 9 0 – 9

Uklippet cirkel, cm 58 58 55 50 50

Klippeaggregattype Combi 155, R180
Combi 155X /Combi 155 /
Combi 132X /Combi 132

Combi 155X /Combi 155 /
Combi 132X /Combi 132

Combi 122
Combi 103 /Combi 112/ 
Combi 122

Aggregattykkelse, mm 4,5 4,5 4,5 4 4

Klippehøjde, min. – maks., cm 30 -112 30 -112 30 -112 25 –75 25 –75

Klippehøjdeindstillinger 7 7 7 7 7

Knivindkobling Elektrisk kobling Elektrisk kobling Elektrisk kobling Elektrisk kobling Elektrisk kobling

Rammekonstruktionstype Stigeramme Stigeramme Stigeramme Stigeramme Stigeramme

Sædetype Fuld affjedring, armlæn Fuld affjedring, armlæn Fuld affjedring, armlæn Premium Premium

Dækdimensioner, for, tommer 20 × 10 –10 20 × 10 –10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Dækdimensioner, bag, tommer 20 × 10 –10 20 × 10 –10 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8 18 × 8,5 – 8

Akselafstand, cm 106 106 106 100 100

Frihøjde, mm 134 140 105 105 105

Basismaskinens længde, cm 209 211 /227 207,5 205 205

Basismaskinens bredde, cm 116 114 /125,5 111 98 98

Basismaskinens højde, cm
ROPS op 204, ROPS ned 
134

ROPS op 203, ROPS ned 
133, Cabin 201

ROPS op 200, ROPS ned 
130

ROPS op 192, ROPS ned 
115

ROPS op 192, ROPS ned 
115

Vægt (uden klippeaggregat), kg 790 665 /907 627 410 387

FUNKTIONER

Servostyring  • •  • •  • •  • •  • •

All-Wheel Drive (AWD)  • •  • •  • •  • •  • •

Oliekøler  • •  • •  • •  • •  • •

Hydraulisk redskabsløfter  • •  • •  • •  • •  • •

Serviceposition  • •  • •  • •  • •  • •

Hængslede armlæn  • •  • •  • •  • •  • •

Digital timetæller  • •  • •  • •  • •  • •

12V-udtag  • •  • •  • •  • •  • •

Beskyttelsesbøjle – ROPS  • • ••  / —  • •  • •  • •

Integreret tilslutning  • •  • •  • • — —

HMI display med høj kontrast —  • •  • •  • • —

Sæt til montering af hydraulik  • •  • • — — —

Kopholder — — —  • •  • •

Dynamisk grafikdisplay  • • — — — —

Hybridtransmission  • • — — — —

*Støjemission i miljøet målt og beregnet som garanteret lydeffektniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til 
støjprøvningsmetoder på 1–2 dB(A). Støjemission og lydtryksniveau kan påvirkes af det benyttede klippeaggregat. De oplyste tal er for maskinen udstyret med det mest almindeligt benyttede klippeaggregat for den specifikke plæneklippermodel.  
Der er flere oplysninger om dette i brugsvejledningen. **Lydtryksniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte data for lydtryksniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1,2 dB(A).  ***Vibrationsniveau i henhold til  
EN ISO 5395-1. For de fremlagte vibrationsdata er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 0,2 m /s² (rat) og 0,8 m /s² (sæde).

FRONTKLIPPERE

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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Med en zero-turn-klipper fra Husqvarna får du arbejdet overstået hurtigt  

og uden besvær. Den kører hurtigt hen over plænen og vender så skarpt,  

at der ikke er uklippet græs tilbage. Z560X er udviklet til hårdt kommercielt 

arbejde, så du kan trygt stole på, at den leverer et glimrende resultat  

år efter år. 

 KOMFORT  

DEN RENE FORNØJELSE AT KØRE
Fremragende håndtering. Fremragende balance. Fremragende 
manøvrering. Og du sidder særdeles komfortabelt bag styrestæn-
gerne i det fuldt støddæmpede førersæde med EVC (elastomer 
vibrationskontrol) og polstret sæde og ryg. Det er en arbejdsplads, 
du vil sætte pris på. 

HASTIGHED  
OG PRÆCISION
OVERALT

ENKEL SERVICE

NEM AT EFTERSE OG VEDLIGEHOLDE
På mange zero-turn-klippere er det svært at komme til i forbindelse 
med service og eftersyn. Det er det ikke her. Husqvarnas zero-turn-
klipper er i et åbent design, så du nemt kan komme til transmission og 
klippeaggregat, og du kan lige så let justere „Neutral“-indstillingen eller 
fjerne klippeaggregatets skjold uden værktøj. Når det kræver mindre 
tid at vedligeholde maskinen, kan du bruge den på plænen i stedet. 



117ZERO-TURN-KLIPPER

PRODUKTIVITET

ARBEJDET ER GJORT PÅ INGEN TID
Med en maksimal hastighed på 19 km/t – hvilket er meget 
hurtigt, når vi taler plæneklipning – og en klippebredde  
på op til 152 cm er Z560X fantastisk effektiv. Den drejer 
skarpt og præcist takket være det hydrauliske system 
med træk på hvert hjul, og du kommer hurtigt hele plænen 
rundt. Også det nye batteri med meget stor kapacitet er 
med til at øge produktiviteten, ligesom den automatiske 
parkeringsbremse der sikrer, at du kan starte og stoppe 
helt uden problemer.

KLIPPEKVALITET

PERFEKT RESULTAT  
HVER GANG
Kombinationen af klippeaggregatets dybde  
på 14 cm, højtydende knive og optimerede 
aggregatskærme med virker til exceptionel 
klippekvalitet og god spredning af det afklippede 
græs. Du kan klippe hurtigere og dermed mere 
effektivt, uden helligdage, og uden at græsset 
klumper sig sammen. 

HOLDBARHED

BYGGET TIL FLERE ÅRS  
KOMMERCIEL BRUG
Z560X er fremstillet af de mest robuste materialer, fordi vi vil være 
sikre på, at den kan arbejde så effektivt som muligt længst muligt.  
Den er bygget over en stålramme forstærket med svejsninger, og den  
har spindler af støbejern samt et solidt, fabrikeret klippeaggregat af  
stål, der kan holde til flere års hårdt kommercielt arbejde. 
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 810 cm³

 17,3 kW ved 2900 omdr./min.

 152 cm

 25 – 127 mm

Kr. 86.399,20  
Pris ekskl. moms

HUSQVARNA

Z560X

Kommerciel zero-turn-klipper med høj hastighed og overlegen manøvrering til effektiv klipning af store plæner. 
Klippeaggregatet med en bredde på 152 cm leverer et fremragende resultat, og den robuste konstruktion 
kombineret med nem vedligeholdelse sikrer, at maskinen holder længe uden problemer.

OPSAMLINGSSYSTEMER BIOKLIP-SÆT

LYGTESÆT TIL ROPS

BRUGERSTYRET UDKASTERRØR
Ved at trække i grebet kan brugeren lukke midlertidigt for klippeaggregatets 
udkasteråbning, når der klippes langs med fortove, veje, blomsterbede o.l. Det 
gør klipningen mere effektivt samtidig med, at man passer bedre på andres 
ejendom.

966 48 87-01 Kr. 3.119,20

Klipper græsset så fint, at det falder ned på plænen 
som gødning.

966 44 47-01 Kr. 2.239,20

Lygtesæt med to 35 W halogenpærer, som nemt 
monteres på beskyttelsesbøjlen. Sættes i eksisterende 
tilbehørsstik, så lygterne tændes og slukkes sammen 
med tændingen.

576 80 90-01 Kr. 1.279,20

Effektivt opsamlingssystem til afklippet græs eller rydning af blade. Robuste 
nylonposer, som nemt sættes fast på blæser og opsamler. Hus og blæser er  
i en slagfast konstruktion, som mindsker vægten og maksimerer luftstrømmen. 
Kasteblæserens in-line-konstruktion sikrer maksimal lufthastighed og effektivitet. 
Fås i to udførelser: Enten med tre opsamlerposer (460 liter) eller det praktiske 
DFS-system (390 liter), hvor du kan tømme opsamleren uden at forlade 
førersædet. Begge sæt skal suppleres med et drivsæt.

967 32 27-01, DFS-system (390 liter) 
967 32 26-01, 3 opsamlerposer (460 liter) 
966 40 72-01, drivsæt Kr 1.039,20

3 opsamlerposer DFS-system

ZERO-TURN-KLIPPER
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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.

ZERO-TURN-KLIPPER

ZERO-TURN-KLIPPER Z560X

SPECIFIKATIONER

Motorproducent Briggs & Stratton

Motorbetegnelse Vanguard

Nettoeffekt ved forindstillet omdr./min., kW 17,3 @ 2900

Transmissionstype Hydrostatisk

Cylindervolumen, cm³ 810

Cylindere 2

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)* 105

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

Vibrationsniveau, rat*** 1,27

Vibrationsniveau, sæde*** 0,08

Motorkøling Luft

Batteri, V/Ah 12/150

Luftfiltertype Robust beholdertype

Benzintank, liter 45,4

Olietank (inkl. oliefilter), liter 2,0

Transmission, producent Hydro-Gear

Transmissionsmodel ZT5400

Hastighed fremad, min. – maks., km/t 0–19,3

Hastighed bagud, min. – maks., km/t 0–9,6

Aggregattykkelse, mm 4,76

Arbejdsbredde, cm 152

Klippehøjde, min. – maks., mm 25–127

Klippehøjdeindstillinger 16

Knivindkobling Elektromagnetisk kobling

Rammekonstruktionstype 2×3 svejsede stålrør (11 gauge)

Klippeaggregattype/-tykkelse Fabrikeret/4,5 mm

Knivspindeltype Støbejern

Sædetype Professional, affjedret

Dækdimensioner, for, tommer 13 × 6,5 –6 (punkterfri)

Dækdimensioner, bag, tommer 24 × 12–12 

Akselafstand, cm 127

Basismaskinens længde, cm 206

Basismaskinens bredde, cm 136

Basismaskinens højde, cm 117

Vægt, kg 630

FUNKTIONER

Justerbart rullesæde  • •

Timetæller med servicepåmindelser  • •

Forstærket klippeaggregat  • •

Forlygter ( • •  )

KLIPPESYSTEMER

Sideudkast  • •

Mulching ( • •  )

Opsamling ( • •  )

( ) = Tilbehør *Støjemission i miljøet målt og beregnet som garanteret lydeffektniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffekt- 
niveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1-2 dB(A). Støjemission og lydtryksniveau kan påvirkes af det benyttede klippeaggregat.  
De oplyste tal er for maskinen udstyret med det mest almindeligt benyttede klippeaggregat for den specifikke plæneklippermodel. Der er flere oplysninger om dette i brugsvejledningen.  
**Lydtryksniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte data for lydtryksniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1,2 dB(A). ***Vibrationsniveau i henhold til  
EN ISO 5395-1. For de fremlagte vibrationsdata er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 0,2 m /s² (rat) og 0,8 m /s² (sæde).
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Robotplæneklip er den perfekte løsning for enhver virksomhed, der arbejder  

med landskabspleje. Med Husqvarnas nye EPOS Automower®-robotplæneklippere 

bliver klippemulighederne endnu mere fleksible, da der ikke skal bruges ledninger. 

Den nye Husqvarna Automower® 550 EPOS-plæneklipper arbejder uden brug  

af fysiske ledninger og kan fjernprogrammeres via Husqvarna Fleet Services™.  

Og mens den utrætteligt bruger dagene på at producere en tæppelignende 

græsplæne, kan du bruge tiden på andre ting.

AUTOMATISK 
KLIPNING UDEN
KANTTRÅD OG
BÆREDYGTIGT 
VEDLIGEHOLD  
AF GRÆS

HUSQVARNA EPOS-TEKNOLOGI

KLIPNING UDEN FYSISKE LEDNINGER
Husqvarna EPOS-teknologi er det næste skridt inden for fleksibel 
robotplæneklipning. Der er ingen fysiske begrænsninger i form af 
kanttråd, hvilket betyder nye niveauer af fleksibilitet, men du får også 
uovertrufne muligheder, når du programmerer dine plæneklippere.  
Du kan definere flere arbejdsområder med forskellige timere eller med 
forskellige indstillinger samt indstille midlertidige bliv-ude-zoner. 
Desuden kan du forudindstille dine transportstier, hvis du vil have en 
mere fleksibel placering af ladestationen. Nemmere, mere effektiv  
–  og stadig med samme imponerende slutresultat.
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FØRENDE PÅ VERDENSPLAN

PÅLIDELIG ROBOTPLÆNEKLIPNING 
SIDEN 1995
Med over 20 års forskning og innovation har Husqvarna formået  
at skabe sig en førende position på verdensplan, når det gælder 
robotplæneklippere. Over en million robotplæneklippere, designet  
i Sverige og fremstillet i Europa, har allerede været i brug rundt  
om i verden. Vores helt unikke erfaring har givet os uvurderlig viden  
og indsigt i robotplæneklipning, som igen har ført til den nye model,  
der er helt suveræn på skråninger, fordi den trækker på alle hjul.  
Med indbygget GPS-navigation og fuld fjernbetjening, er den klar  
til at indgå i en hvilken som helst maskinpark til kommercielle formål.

BATTERIDREVNE

NEDSÆT DIN MILJØBELASTNING
Automower® er elektrisk og stort set støjfri. Derfor 
mindsker du belastningen på miljøet, og dine 
medarbejdere kan arbejde uden at forstyrre nogen.

TIL RÅDIGHED DØGNET RUNDT

ARBEJDER NAT OG DAG,  
I SOLSKIN OG REGN
Automower® arbejder utrætteligt døgnet rundt.  
Den er godt beskyttet mod vejr og vind, så den  
leverer et fint resultat også i vådt vejr.

ØKONOMI

FÅ MERE FRA HÅNDEN  
MED FÆRRE UDGIFTER
Dine medarbejdere kan bruge mere tid på 
andre og mere værdifulde opgaver, når de ikke 
skal bruge den samme tid på at vedligeholde 
områder med græs.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

BARE LAD DEM ARBEJDE  
– DU KAN STYRE DEM, 
UANSET HVOR DU ER
Læs mere på side 124–125. 
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SIKKERHEDSFUNKTIONER

BEREGNET TIL AT BESKYTTE 
OG BLIVE BESKYTTET
Roterende knive er placeret i sikker afstand af yderkanten. De foldes  
hurtigt væk, hvis de rammer en forhindring. Der er løfte- og vippesensorer
samt ultrasoniske kollisionssensorer, som stopper knivene før der opstår
en farlig situation. Automower®-robotplæneklipperne har mange forskellige 
sikkerhedsfunktioner. Professionel styring beskytter også mod uautoriseret 
manipulation, og hvis plæneklipperen bliver stjålet, bliver den straks låst 
og gjort ubrugelig, alarmen aktiveres, og den indbyggede GPS giver dig 
mulighed for at spore dens placering.

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

AUTOMATISK HÅNDTERING  
AF SMALLE PASSAGER

KLARER SMALLE PASSAGER  
HELT NED TIL 60 CM
Robotplæneklipperne er udstyret med en funktion, der 
registrerer smalle passager. De kan køre gennem åbninger, 
der ikke er mere end 60 cm brede. Det er særligt praktisk, 
når de skal nå de mere vanskeligt tilgængelige områder  
på en græsplæne, eller når de hurtigt skal finde vej fra  
og til ladestationen.

VEJRTIMER

TILPASSER SIG PLÆNENS VÆKST
Automower®-plæneklipperen fungerer lige så upåklageligt, når græsset  
er vådt. Den har en indbygget vejrtimer, og det betyder faktisk, at den klipper 
oftere, når det har regnet, og græsset vokser hurtigere, end i tørt vejr, hvor 
væksten er mindre. Det sikrer et konstant godt resultat uanset vejrforholdene.

AUTOMOWER® CLUB SOLUTION

IDEEL TIL SPORTSPLÆNER
Automower® Club Solution er en funktion velegnet til fodboldbaner eller 
andre sportsområder. Den er designet til at fungere sammen med 
Automower® 550, hvilket muliggør en enkelt installation for en hel bane. 
Det betyder, at op til tre plæneklippere kan køre samtidigt i samme 
område, og græsset kan luftes og repareres uden at beskadige 
eventuelle afgrænsningskabler.
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HØJ KLIPPEKVALITET

ALLE PLÆNER KAN BLIVE  
SOM EN GOLFBANE
Uanset hvor du vælger at sætte din Automower®-robotplæneklipper i arbejde, 
kan du regne med et fremragende resultat. De tre knive er skarpe som barber-
blade og klipper græsset en lille smule ad gangen, så du får en perfekt mosfri 
græsplæne. De bittesmå afklip falder ned på plænen som gødning og holder 
den sund, frodig og grøn. Det afklippede græs indeholder en hel del vand, og 
derfor kan en græs plæne, der klippes med en robot plæne klipper, klare sig med 
mindre vanding end plæner, der klippes på traditionel vis. Plæne klipperne 
efterlader sig ikke synlige spor, fordi de ikke vejer alverden og klipper  i et 
tilfældigt mønster.

KØRSEL I TERRÆNET OG PÅ SKRÅNINGER

KLARER SKRÅNINGER MED  
EN HÆLDNING PÅ OP TIL 70 %
Nogle plæner er sværere at have med at gøre end andre. Heldigvis for 
Automower®-robotplæneklipperne klarer de sig bedre end tilsvarende 
maskiner i bakket terræn. Vores nyeste robotplæne  klippere trækker 
på alle hjul og kan klare skråninger med en hældning på helt op til 
imponerende 70 % (35°). De øvrige modeller klarer hældninger  
på op til 45 % helt uden problemer.

SIKKER PLÆNEKLIPNING

AUTOMOWER® KOMMER TIL,  
HVOR DU IKKE KAN
Det giver mange fordele, at vores robotplæneklippere med træk på alle  
hjul er så gode til at klippe på skråninger. Den kan klare skråninger på helt  
op til 70 %, så du slipper for at klippe dem manuelt og udsætte dig selv for 
unødvendig risiko. At Husqvarna Automower® AWD leverer et perfekt resultat  
på skråninger, hvor det ellers er stort set umuligt at komme til med en hånd-
holdt maskine, er også med til at gøre din arbejdsdag mere sikker.
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STATISTIK

TRÆK AVANCEREDE STATISTIKKER
Du har mulighed for at trække avancerede statistikker ud på dine Automowere, 
som gør dig i stand til at vurdere hvilken stand dine Automowere er i – og tage 
fornuftige beslutninger på baggrund af data.

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

PROFESSIONEL STYRING AF 
ROBOTPLÆNEKLIPPERNE
Når du køber en af vores professionelle robotplæneklippere, får du samtidig 

mulighed for at benytte dig af Husqvarna Fleet Services™ – en digital service, 

hvor du let kan overvåge og styre plæneklipperne fra en computer, telefon  

eller tablet. Det er lige så nemt og praktisk, som du med rette kan forvente.

FJERNSTYRING

FULD KONTROL OG PLANLÆGNING, 
UANSET HVOR DU ER
Glem alt om manuel betjening. Med Husqvarna Fleet Services™  
kan du – og ingen andre – nemt og enkelt styre robotplæneklipperne, 
uanset hvor du befinder dig. Det er perfekt, hvis du lige vil ændre lidt i 
klippeplanen, justere klippehøjden eller parkere dem, inden det bliver uvejr.
 Og takket være tagging kan du få præcis kontrol over alle dine 
plæneklippere, gruppere dem og udstede gruppekommandoer direkte  
fra din smartphone-app.

DRIFTSMÆSSIG INDSIGT

VÆR SIKKER PÅ, AT DE ALLE 
KØRER SÅ PROBLEMFRIT,  
SOM DE SKAL
Hvis der sker noget med en plæneklipper, hvis den f.eks. uventet 
stopper, får du med det samme besked på din telefon. Information 
om, hvor og hvor ofte der opstår problemer, er værdifuld viden, 
fordi du løbende kan foretage justeringer og forbedringer, så 
maskinerne kører effektivt med så få problemer som muligt.
 Ved hjælp af Automower®-driftsdata kan du få et overblik over 
de daglige brugerdata og få mere at vide om, hvorvidt uplanlagte 
stop forekommer for ofte, eller om plæneklipperens størrelse 
passer til arbejdsområdet. Oplysningerne opsummeres på en nem 
og tilgængelig måde, så du kan gøre brug af din flåde mere 
effektivt og produktivt.

NYE 
FUNKTIONER: 

TAGS OG 
AUTOMOWER®-

DRIFTSDATA
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MASKINER MED INTERNETOPKOBLING 

ALT UDSTYR SAMLET ÉT STED
Hvis du vil, kan du også registrere alt andet udstyr i systemet ved 
at bruge Husqvarna Service Fleet™-sensorer. Der er flere 
oplysninger på www.husqvarna.dk

NETFORBINDELSE

10 ÅRS DATA -ABONNEMENT INDGÅR
Når du køber en af vores professionelle robot plæne klippere, indgår der et 10 
års dataabonnement til kommunikation med en mobiltelefon, så du kan bruge 
Automower® Connect og Husqvarna Fleet Services™ gennem hele 
produktets levetid. (Bemærk dog, at vi kun kan garantere selve produktets 
funktion og ikke tredjepartens datadækning eller -service). 

KORTVISNING

HOLD ALTID STYR  
PÅ PLÆNEKLIPPERNES 
NØJAGTIGE POSITION
Vil du have overblik over alle dine robotplæneklippere? Så er  
det bare at vælge kortvisning. Takket være deres indbyggede 
GPS kan du altid kontrollere hver eneste plæneklippers nøjagtige 
position og status. Brug tags til at sende kommandoer til alle 
plæneklippere i bestemte områder, for at gøre flådehåndteringen 
endnu nemmere.

TAGS

FILTRE, DER GØR DINE 
PLÆNEKLIPPERE MERE EFFEKTIVE
Ved større flåder af plæneklippere, er tags en praktisk måde at holde 
styr på dem. Forskellige plæneklippere kan "tagges" til forskellige 
teams eller til forskellige placeringer og derefter grupperes for at lette 
håndteringen. De forskellige brugerroller kan også tagges med 
forskellige kontrolniveauer.
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GRØNNE ANLÆG

MERVÆRDI FOR KUNDERNE  
OG DIN VIRKSOMHED
Hvis du er ansvarlig for et grønt anlæg, skal du ofte forholde dig til mange 
forskellige opgaver i løbet af en arbejdsdag. Ved at overlade en del af 
arbejdsbyrden til en robotplæneklipper kan du reducere de samlede 
investeringsomkostninger og samtidig frigøre tid til andre opgaver. En 
robotplæneklipper er med til at skabe smukke, sunde græsarealer, der 
giver et godt indtryk af både de områder du har ansvaret for, og din 
virksomhed, samtidig med at det kræver mindst mulig administrationstid.

ANLÆGSGARTNERE

DEN BEDSTE LØSNING  
TIL DE ÅBNE VIDDER
Når man beskæftiger sig med pleje af store åbne græsområder, f.eks.  
i parker, er man ofte underlagt lokale regler og grænseværdier, når det 
gælder udstødning og/eller støj. Flere Automower®-robotplæneklippere  
 kan holde selv store områder ved lige med et perfekt resultat, og samtidig 
får du lettere ved at opfylde målsætninger om bæredygtighed. Hvis du 
kobler robotplæneklipperne til Husqvarna Fleet Services™, bliver det endnu 
lettere at bevare overblikket og planlægge både høj- og lavsæsoner.

DE KLARER ARBEJDET,  
HVOR DER ER BRUG FOR DET
Med Husqvarnas Automower®-robotplæneklippere som en del af maskinparken får du endnu flere 
muligheder. Netop fordi de kan klare så mange forskellige plænetyper, kan de være løsningen i mange 
situationer. Uanset om der er tale om anlægsgartnere, tekniske forvaltninger i kommuner, sportsklubber 
eller andre, der er ansvarlige for vedligeholdelsen af forskellige anlæg, kan de få gavn af samtlige  
fordele – fra det perfekte resultat til muligheden for at spare både tid og penge. 

SPORTSFACILITETER OG GOLFBANER

STOR SLITAGE, MANGE KRAV
Uanset om der er tale om en golfbane eller et sportsanlæg til fodbold, atletik 
eller andet, kræver græsset ofte en ekstra indsats, fordi det udsættes for 
voldsomt slid. Der er ofte tale om vanskelige forhold, hvor behovet for gødning, 
vanding og intensiv pleje kan gøre arbejdet både kostbart og tidskrævende. 
En Automower®-robotplæne klipper arbejder, som du planlægger det, uden 
at forstyrre og klipper græsset hver dag eller hver nat. De små afklippede 
stykker græs falder ned og komposteres på plænen, så opsamling er ikke 
nødvendigt. Det afklippede græs fungerer som naturlig gødning, der gør 
græsplænen stærkere og mere modstandsdygtig.

KOMMUNALE FACILITETER 

MOD GRØNNERE BYER
I de fleste byområder er der gældende regler for udslip og forurening.  
En Husqvarna Automower® kan være med til at reducere CO2-udslippet 
ganske betragteligt. Moderate udgifter til udstyr og et minimalt behov for  
en supplerende arbejdsindsats gør robotplæneklipperne til et attraktivt 
alternativ for kommuner og deres tekniske forvaltninger. Når robotplæne-
klippere som Husqvarna Automower® 535 AWD kan klippe stejle skråninger, 
undgår man manuel klipning og risikoen for at komme til skade ved at glide 
på skråningen.
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HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550 EPOS

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

ROBOTPLÆNEKLIPPERE RANGE
HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 535 AWD
HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520

 5000 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 13,5 kg

 5000 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 14,2 kg

 3500 m²

 70 %

 30 –70 mm

 17,0 kg

 2200 m²

 45 %

 20 – 60 mm

 13,3 kg

Robotplæneklipper der er beregnet til at indgå i en kommerciel maskinpark.  
Den klarer uden problemer komplekse plæner på op til 5000 m2 og navigerer 
gennem smalle passager, uden om forhindringer, gennem ujævnt terræn og  
op og ned ad skråninger med en hældning på op til 45 %. Den klipper perfekt  
og holder plænen sund og frisk grøn. Den kører med høj hastighed på åbne 
områder og sænker farten, når den registrerer en genstand på sin vej. 

 ■ GPS-assisteret navigation

 ■ Vejrtimer

 ■ Registrering af fjerne genstande

 ■ Automower® Club Solution 

 ■ Husqvarna Fleet Services™*

Robotplæneklipper, der er beregnet til at indgå i en kommerciel maskinpark.  
Den klarer uden problemer komplekse plæner på op til 2200 m2 og navigerer 
gennem smalle passager, uden om forhindringer, gennem ujævnt terræn og  
op og ned ad skråninger med en hældning på op til 45 %. De gennemtænkte 
detaljer holder plænen grøn, sund og perfekt klippet, mens du har det fulde 
overblik fra distancen.

 ■ GPS-assisteret navigation

 ■ Vejrtimer

 ■ Husqvarna Fleet Services™*

Robotplæneklipper med træk på alle hjul til kommercielle opgaver. Specialudviklet 
til at kunne klare hårdt terræn, og den er imponerende på skråninger helt op til 
70 %. Den klipper nemt græsplæner på op til 3500 m² og navigerer selv gennem 
smalle passager. De gennemtænkte detaljer holder plænen grøn, sund og perfekt 
klippet, mens du har det fulde overblik fra distancen.

 ■ Ekstrem ydeevne på skråninger/ 
i terræn

 ■ GPS-assisteret navigation

 ■ Vejrtimer

 ■ Registrering af fjerne genstande

 ■ FOTA – automatisk 
softwareopdatering

 ■ Husqvarna Fleet Services™ *

Kr. 34.399,20  
Pris ekskl. moms

Kr. 27.199,20  
Pris ekskl. moms

Kr. 30.399,20  
Pris ekskl. moms

Kr. 17.999,20  
Pris ekskl. moms

 Arbejdsområdekapacitet, m² (+/– 20 %)  Maks. kapacitet på skråning, inderside, %  Klippehøjde, min. – maks., mm   Vægt, kg   
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 129.

* Kræver en mobiltelefonforbindelse fra en lokal telekommunikationsudbyder. Dataabonnement gennem hele produktets levetid (10 år) er inkluderet.  
(Bemærk dog, at vi kun kan garantere selve produktets funktion og ikke tredjemands datadækning eller -service).

Fuldt udstyret robotplæneklipper med Husqvarna EPOS-styring med 
transportstier, AppDrive og præcis områdestyring. Med virtuelle grænser kan du 
definere flere arbejdsområder med forskellige indstillinger, samt indstille 
midlertidige bliv-ude-zoner. Håndterer komplekse græsplæner op til 5000 m² 
og navigerer med lethed gennem smalle passager, forhindringer, hårdt terræn 
og skråninger op til 45 %, uden problemer. Referencestation påkrævet og 
bestilles separat (pnc 970 46 82-01).

 ■ Husqvarnas EPOS-teknologi

 ■ EPOS-styring

 ■ Vejrtimer

 ■ Registrering af fjerne genstande

 ■ Sikkerhedslys

 ■ FOTA – automatisk 
softwareopdatering

 ■ Husqvarna Fleet Services™

NYHED



128

UDSKIFTELIGT SKJOLD

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

Du kan udskifte skjoldet på Automower®-robot-
plæneklipperen og give den et nyt udseende.

Gråt, 520, 591 49 60-01 Kr. 559,20
Gråt, 550, 591 49 61-01 Kr. 559,20
Gråt, 535 AWD, 596 30 02-01 Kr. 559,20

FAIRWAY SÆT

ENDURANCE-KNIVE

Husqvarna Automower® Endurance-knive holder 
over dobbelt så længe som traditionelle knive takket 
være deres udformning. De har derfor en hårdere 
og skarpere kant, og skærer med alle fire sider, 
uden at det går udover sikkerhedsstandarderne.

6 stk., 595 08 44-01 Kr. 151,20
45 stk., 595 08 44-02 Kr. 799,20
300 stk., 595 08 44-03 Kr. 4.799,20

Brug udelukkende originale Husqvarna-knive. Testet og godkendt af Intertek 
(bemyndiget organ), for så vidt angår sikkerhed, funktion og støjniveau,  
i overensstemmelse med EN 50636-2-107 og IEC60335-2-107.

TILBEHØR TIL ROBOTPLÆNEKLIPPERE

AFGRÆNSNINGSKABEL 
PRO 300 METER

Ekstra holdbart afgrænsningskabel med en diameter 
på 5,5 mm. Beregnet til områder hvor kablets styrke 
spiller en rolle (hvor der f.eks. er dyr, der kan gnave i 
kablet, eller hvor der er krav om høj modstandsdyg-
tighed mod UV-stråler). Kablet har dobbelt isolering 
og er dermed slidstærkt, så det kan klare en ridse, 
uden at det går ud over det elektriske signal.

593 29 77-02, 300 m Kr. 1711,20

AFGRÆNSNINGSKABEL  
MED EKSTRA SLIDSTYRKE 

Et robust afgrænsningskabel til installation af 
Automower®-robotplæneklippere på områder, hvor 
der kræves lidt ekstra kabel. 100% kobberkerne 
med isoleret overflade, der mindsker signaltab.

522 91 41-02, 500 m Pris opgives ved forespørgsel

REFERENCESTATION

Håndterer RTK-GNSS-signalerne mellem produkterne 
og satellitterne. Håndterer flere EPOS-enheder pr. 
installation. Arbejdsområde op til 500 meters radius.

970 46 82-01 Kr. 7.199,20

SÆT TIL UJÆVNT TERRÆN

KNIVE I  
HØJHASTIGHEDSSTÅL HSS

Giver fantastisk greb på ujævne og skrånende 
plæner. Ydeevnen på skråninger øges med cirka 5% 
ud mod afgrænsningskablet, afhængig af vejret og 
plænens kvalitet.

550 EPOS/550/520, 581 88 97-02 Kr. 559,20

Knive i højhastighedsstål med blød kerne og hærdede 
kanter, hvilket sikrer ekstra levetid og robusthed. 
Klipper med fire skarpe kanter, der giver bedre 
klipperesultater.

599 80 52-01 (6 stk.) Kr. 183,20
599 80 52-02 (45 stk.) Kr. 1.143,20
599 80 52-03 (300 stk.) Kr. 5.999,20

Brug kun originale knive fra Husqvarna. Testet og godkendt af Intertek 
(bemyndiget organisation) for sikkerhed, funktion og støjniveau i 
overensstemmelse med EN 50636-2-107 og IEC 60335-2-107.

Sænker den minimale klippehøjde med 10 mm.  
Gør det muligt at klippe de mest krævende plæner 
som f.eks. golfbaner og andre plæner med lavt snit. 
En lavere klippehøjde kan have indflydelse på 
arealkapaciteten.

550 EPOS/550/520, 597 49 63-02 Kr. 95,20

Besøg husqvarna.com/dk/  
for at se hele vores udvalg  
af tilbehør

NYHED

NYHED
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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.

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

ROBOTPLÆNEKLIPPERE AUTOMOWER® 550 EPOS AUTOMOWER® 550 AUTOMOWER® 535 AWD AUTOMOWER® 520

SPECIFIKATIONER

Arbejdsområdekapacitet, m² (+/– 20 %) 5000 5000 3500 2200

Områdekapacitet pr. time, m² 208 208 146 92

Maksimal hældningskapacitet, indeni/ved kant, % 45/15 45/15 70/50 45/15

Grænsetype Virtuel Kablet Kablet Kablet

Navigationssystem og fjernstartspunkter Random Random/5 Random/5 Random/5

Antal guidekabler, stk. EPOS-styring 3 3 3

Søgesystem EPOS-styring Pentasearch Pentasearch Pentasearch

Ladesystem Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Opladningsstrøm, A 7,0 7,0 7,0 2,2

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

Batterikapacitet, Ah 10,4 10,4 5,0 3,2

Batterispænding, V 18 18 18 18

Strømforbrug under klipning, W 35 35 40 30

Klippebredde, cm 24 24 22 24

Klippehøjde, min-maks, mm 20-60 20-60 30 -70 20-60

Børsteløs drivmotortype Ultrastøjsvag kørsel, jævnstrøm Ultrastøjsvag kørsel, jævnstrøm Ultrastøjsvag kørsel, jævnstrøm Ultrastøjsvag kørsel, jævnstrøm

Børsteløs klingemotortype 3-faset, jævnstrøm 3-faset, jævnstrøm 3-faset, jævnstrøm 3-faset, jævnstrøm

Lydniveau, dB(A) (målt/garanteret)* 60/61** 60/61** 60/62** 58/59**

Ekstra klinger, stk. 6 6 6 6

Længde ✕ bredde ✕ højde, cm 72 ✕ 56 ✕ 32 72 ✕ 56 ✕ 31 93 ✕ 55 ✕ 29 72 ✕ 56 ✕ 31

Vægt, kg 14,2 13,5 17,0 13,3

EGENSKABER

Husqvarna Fleet Services™  • •  • •  ••  • •

Automower® Connect  • •  • •  ••  • •

Husqvarnas EPOS-teknologi  • • — — —

Referencestation (• • ) — — —

Præcis områdestyring  • • — — —

Automower® Club Solution —  • • — —

Firehjulstræk — —  •• —

FOTA – automatisk softwareopdatering  • • —  • • —

GPS-assisteret navigation —  • •  ••   • •

Automatisk passagehåndtering  • •  • •  ••  • •

Vejrtimer  • •  • •  ••   • •

Registrering af fjerne genstande  • •  • •  •• —

Elektrisk højdejustering  • •  • •  ••  • •

Parkereringsknap på ladestation —  ••  ••  ••

Professionel kontrol  • •  ••  ••  ••

Sikkerhedslys  • • — — —

GPS-tyverisporing  • •  • •  ••  • •

Tyverialarm  • •  • •  ••  • •

Pinkodelås  • •  • •  ••  • •

Løftesensor  • •  • •  ••  • •

Vippesensor  • •  • •  ••  • •

Hjulbørste  • •  • • (• • )  • •

( ) = Tilbehør *Støjudledning til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til EC-direktiv 2000/ 14/EC. Det garanterede lydeffektniveau omfatter produktionsafvigelser samt afvigelser fra testkoden på 1-3 dB(A).  
** Målt med hjulbørster monteret på plæneklipperen Støjniveau uden børster: 58/59 dB(A) for 550 og 56/56 dB(A) for 520.
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Vores kommercielle plæneklippere kendetegnes ved gennemtænkte og praktiske 

løsninger, så du kan arbejde mere effektivt. De kraftige batteri- eller benzindrevne 

motorer og de solide klippeskjold gør dem særdeles velegnede til enhver type 

græsplæne. Konstruktionen er robust, så du kan regne med at have en tilregnelig 

maskine i årevis. Husqvarnas konstante fokus på ergonomi og brugervenlighed 

betyder, at du kan holde tempoet og arbejde effektivt selv på længere arbejdsdage.

DU FÅR ET 
FORSPRING,  
SELV OM DU 
GÅR BAGVED
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  PÅLIDELIG PÅ BATTERIER

BATTERIDREVNE MASKINER  
TIL PROFFESIONEL KLIPNING
Vores batteridrevne plæneklippere i 500-serien er beregnet 
til kommerciel brug. Derfor har de stærke børstefri motorer 
og solide aluminiumschassiser. Du kan forvente et 
fremragende resultat selv i højt græs, uanset om du 
foretrækker bioklip eller opsamling. Du kan bruge 
dem med integrerede eller rygbårne batterier,  
og derfor er de et perfekt supplement til din 
maskinpark af batteridrevne Husqvarna-
maskiner.
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OPSAMLER

OPSAMLER MED 
STOR KAPACITET
En opsamler giver et mere ryddeligt og 
pænt resultat og forhindrer, at ukrudt kan 
så sig selv. Husqvarnas nye, professionelle 
opsamler plæne klipper er udstyret med en 
opsamler med stor kapacitet med støv-
blokering og nem tømning med én hånd.

  POWERBOOST™

EKSTRA SKÆREKAPACITET,  
NÅR DU HAR BRUG FOR DET
PowerBoost™ øger automatisk skæreknivenes omdrejningstal  
pr. minut, når det kræves, f.eks. når du klipper højt græs. Det minder 
meget om at klippe med en benzindrevet plæneklipper.

  PLADS TIL TO BATTERIER

ARBEJD LÆNGERE UDEN 
AFBRYDELSER MED LÆNGERE 
BATTERITID
Vores batteridrevne plæneklippere har plads til to batterier 
med automatisk omskiftning, så du kan arbejde effektivt 
med maksimal batteritid. Når det første batteri er tomt, sætter 
du det i opladeren og arbejder videre med det andet. 

  DIREKTE DREV

4 FREMADGÅENDE  
GEAR VED HØJT  
DREJNINGSMOMENT
Drivhjulene trækkes via direkte drev-transmission fra en dedikeret,  
børstefri elektrisk motor. Det giver høj effektivitet, god energiudnyttelse  
og lang brugstid. Ved transport kan det fremadgående gear aktiveres,  
uden at knivene tilkobles.

   MONTERINGSBESLAG  
TIL RYGBÅRET BATTERI

BRUG DET RYGBÅRNE 
BATTERI PÅ MASKINEN,  
OG SKÅN RYGGEN 
Med monteringsbeslaget som tilbehør kan du sætte  
et rygbåret batteri direkte på toppen af den batteri-
drevne plæneklipper i stedet for at bære det på  
ryggen i en sele.

  DIGITALT TASTATUR

PRAKTISK AT BRUGE OG 
NEM AT KONTROLLERE 
Det digitale tastatur på håndtaget gør det nemt  
at kontrollere batteristatus, slå savE™ til/fra og 
justere den variable hastighed (på selvkørende, 
batteridrevne plæneklippere).
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CHASSIS

ROBUST 
ALUMINIUMSCHASSIS
Vi har meget omhyggeligt udvalgt de helt rigtige 
materialer til plæne klipperne. Ikke mindst, når det 
gælder klippeskjoldene. De er alle støbt i ét stykke 
aluminium, hvilket giver optimal vridningsstabilitet 
og hold barhed. Aluminium er et let materiale, der 
ikke ruster, men samtidig er det solidt nok til at 
kunne klare hårdt og krævende arbejde gennem 
flere år. Nogle klippeskjold er udstyret med vores 
stødbeskyttelse på siderne, som beskytter skjoldet  
mod slitage, så plæneklipperen bevarer sit pæne 
udseende i længere tid.

PLÆNEKLIPPERE TIL MED BIO-KLIP

OPLEV EFFEKTIV KLIPNING  
OG GRØNNERE PLÆNER
Mange af Husqvarnas plæneklippere har bio-klip, hvilket  betyder at 
græsset klippes to gange og skæres i små stykker. De små stykker 
græs nedbrydes hurtigt på plænens overflade og gøder jorden. Vigtige 
næringsstoffer vender dermed tilbage til jorden, og græsset vokser sig 
stærkere og sundere. Samtidig mindsker det væksten af ukrudt og 
mos. Det tættere græsdække giver også skygge til jorden, som får 
lettere ved at holde på fugtigheden.

MED BRUGEREN I CENTRUM

VI PASSER PÅ DIG
Detaljer som vibrationsdæmpning og nem  
start giver bedre ergonomi, færre vibrationer 
og en lettere arbejdsdag 

KLIPPESKJOLDENES UDFORMNING

OVERLEGEN KLIPNING UNDER ALLE FORHOLD
Klippeskjoldene er udformet, så de er rummelige nok til, at der kan klippes store græs-
mængder på en gang. Det betyder meget for maskinernes velkendte ydeevne, som mange 
sætter stor pris på. Klippeskjoldets design gør det også muligt at opnå et fremragende 
klipperesultat selv på fugtige områder. Nogle plæneklippere er udstyret med en 
knivbremse, så du kan stoppe knivene uden at stoppe motoren. 
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 Cylindervolumen, cm³  Benzin: Nettoeffekt ved forindstillet omdr./min., kW Batteri: Effekt, W  Klippebredde, cm   Klippehøjde, min./maks., mm
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 136–138.

HUSQVARNA

LB 548i
HUSQVARNA

LC 551iV

Pris ekskl. moms Kr. 7.199,20 Pris ekskl. moms Kr. 5.599,20

1500 W 

51 cm 

26 –74 mm  

1500 W 

48 cm 

30–60 mm  

Pris ekskl. moms Kr. 4.799,20 

HUSQVARNAS PLÆNEKLIPPERE

Selvkørende, batteridrevet plæneklipper med et 51 cm bredt robust klippeskjold, 
opsamler og baghjulstræk. Med variabel hastighed har du bedre kontrol, når du 
klipper komplekse plæner. Den er et oplagt valg, hvis du går efter en støjsvag  
og stærk plæneklipper, som er billig i drift. 

 ■ Opsamling/ BioClip®/ bagudkast

 ■ Selvkørende, variabel hastighed 
med fire trin

 ■ Central klippehøjdejustering

 ■ Børstefri motor

 ■ savE™

 ■ Intuitivt placerede taster

Robust batteridrevet plæneklipper med et bioklippeskjold på 48 cm. Ekstremt 
nem at starte og køre. Den er et oplagt valg, hvis du går efter en støjsvag og 
stærk plæneklipper, som er billig i drift.

 ■ BioClip® 

 ■ Central klippehøjdejustering

 ■ Børstefri motor

 ■ savE™

 ■ Intuitivt placerede taster

HUSQVARNA

GX 560

Husqvarna GX 560 har alle fordelene ved en luftpude plæneklipper og samtidig 
den samme bevægelsesfrihed som en benzinplæneklipper. Med sin lethed og 
manøvredygtighed kan GX 560 plæneklipperen klippe på afsidesliggende 
områder, som ellers er svære at nå ud til. Egnet til større haver og semi-
professionel brug med sin kraftfulde højkvalitets motor og til brug på skråninger 
op til 45°.

 ■ Luftpude

 ■ Styrbar

 ■ Klipper skråninger på op til 45°

 ■ Transporthjul

163 cm³ 

3,0 kW ved 3150 omdr./min. 

50,5 cm 

10 –30 mm  
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BENZINDREVNE PLÆNEKLIPPERE GX 560

SPECIFIKATIONER

Motorproducent  Honda

Motorbetegnelse  GCV160

Cylindervolumen, cm³ 160

Nettoeffekt ved forindstillet omdr./min., kW  3,0 ved 3150

Benzintank, liter  0,93

Drivsystem  Skubbes, luftpude model

Klippeskjold, materiale  Komposit

Klippebredde, cm 50,5

Klippehøjde, min./maks., mm 10 –30

Klippehøjdeindstillinger  3

Styrtype  Komfort

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)* 97

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

Vægt, kg  18,2

*Støjemission i miljøet målt og beregnet som garanteret lydeffektniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det  garanterede lydeffektniveau omfatter variationer  
i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–2 dB(A).  **Lydtryksniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte data for lydtryksniveau er der typisk en 
spredning (standardafvigelse) på 1,5 dB(A).

PLÆNEKLIPPERE

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 PLÆNEKLIPPERE LC 551iV LB 548i

SPECIFIKATIONER

Strømkilde Battery Battery

Batteritype Li-ion Li-ion

Batterispænding, V 36 36

Effekt, W 1500 1500

Drivsystem Selvkørende, variable speed Push

Trækhjul Bag —

Hastighed, km/t 5 —

Klippeskjold, materiale Aluminium Aluminium

Klippemetoder Opsamling / BioClip®/ bagudkast BioClip®

Arbejdsbredde, cm 51 48

Klippehøjde, min. - maks., mm 26 –74 30 – 60

Klippehøjdeindstillinger 6 6

Klippehøjdejustering Central Central

Hjuldiameter, for/bag, mm 210 /210 208 /208

Fælge, materiale Aluminium Stål

Knivtype Collect Mulcher

Opsamlertype Stof med støvblokker —

Opsamler volumen, liter 65 —

Styrtype Ergonomisk Lige

Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)* 96 92

Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)** 83 78

Vægt, kg 41 31

FUNKTIONER

savE™  • •  • •

PowerBoost™  • •  • •

Plads til to batterier  • •  • •

Hjul med dobbelte kuglelejer  • •  • •

Sammenklappeligt styr  • • —

Højdejusterbart styr  • •  • •

Stødbeskyttelse på siderne  • •  • •

Ergonomisk styr, der kan justeres sideværts —  • •

®BioClip®-udstyr fås som tilbehør  • • —

*Støjemission i miljøet målt og beregnet som garanteret lydeffektniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det  garanterede lydeffektniveau omfatter 
variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–2 dB(A).  **Lydtryksniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte data for lydtryksniveau er 
der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1,5 dB(A).
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HOLD DIG  
I GANG, PÅ DIN 
FORETRUKNE 
MÅDE 

BATTERIKAPACITET

HOLDER DIG KØRENDE HELE DAGEN  
– I ÅREVIS
Vores standardbatterier holder nogenlunde lige så længe på en 
opladning som på en tank benzin, mens vores rygbårne batterier har 
kapacitet nok til at holde dig gående hele dagen. Og hvor man med 
nogle batterier oplever strømfald, kan du arbejde videre for fuld kraft, 
indtil batteriet er helt fladt. Batterierne er i øvrigt særdeles holdbare  
og kan klare helt op til 1500 opladningscyklusser.

Batteridrevet udstyr handler om uovertruffen komfort – mindre støj og  

færre vibrationer, mindre vægt at bære rundt på – og slet ingen røg. Et skift  

til batteridrevne maskiner er effektivt, når det kommer til dit arbejdes 

påvirkning af miljøet.

 Og med vores brugervenlige system af batterier og opladere har du alt,  

hvad du skal bruge til en komfortabel og problemfri arbejdsdag.
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SMART OPLADNING

FRA 0 TIL 80 % PÅ 30 MINUTTER
Vores opladere passer til alle vores batterier og gør det nemt og hurtigt 
at lade op. Ved hjælp af en avanceret opladealgoritme lades batterierne 
hurtigt op til 80 %, og for de fleste batteriers vedkommende tager det 
ikke mere end en halv time. Så selvom batteriet er helt fladt, behøver 
du altså ikke vente længe, før du bliver klar til at arbejde videre igen.

BATTERIKAPACITET

AL DEN KRAFT, DU HAR BRUG FOR.  
HVOR DU HAR BRUG FOR DET.
Vores standardbatterier holder lige så længe som en tank benzin, 
mens vores rygsækbatterier har tilstrækkelig kapacitet til at holde 
dig i gang en hel dag. BLi200X-batteriet til vores kædesav med 
tophåndtag gør din arbejdsdag endnu mere effektiv. Batteriet er 
specialudviklet til træplejesaven og har al den ydeevne og 
effektivitet, der kræves i trætoppene.
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HUSQVARNA BATTERIBÆLTE FLEXI
Behageligt bælte med plads til op til tre batterier og andet 
udstyr. Fås i tre forskellige udgaver.

RYGBÅRNE BATTERIER
Batterierne bæres på ryggen i en 
behagelig og slidstærk sele og har 
tilstrækkelig kapacitet op til en hel  
dags arbejde. Vælg mellem 562  
eller 1120 W.

BATTERIER
Udskiftelige Li-on-batterier  
med 94, 187 eller 338 Wh.
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TRE MÅDER DU FÅR  
STRØM PÅ. DU VÆLGER. 

TILBEHØR
Vores opbevaringskasser, tasker og 
andet praktisk tilbehør gør arbejdsdagen 
med batteridrevne maskiner mere 
produktive.

MASKINE + BATTERI

MASKINE + RYGBÅRET BATTERI + ADAPTER

Kombination optimeret til maksimal bevægelsesfrihed.

Kombination optimeret til længst brugstid.

ADAPTER
Med adapteren kan du koble et rygbåret 
batteri eller batteribæltet FLEXI med 
tilslutningssæt til en håndholdt maskine 
og på den måde mindske belastningen 
på arme og skuldre og samtidig få 
længere brugstid. 

OPLADERE
Vores opladere med aktiv batterikøling 
oplader hurtigt både integrerede og 
rygbårne batterier. 

MASKINE + BATTERI + BATTERIBÆLTE FLEXI MED ADAPTERSÆT

Kombination optimeret til lav vægt. 
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BATTERI OP- 
LADNINGER

QC500 QC330 QC80F

OPLADENIVEAU OPLADENIVEAU OPLADENIVEAU

BLi950X 1500 1 t 40 min 2 t 20 min 3 t 4 t 5 min — —

BLi550X 1500 1 t 1 t 25 min 1 t 40 min 2 t 5 min — —

 

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

BLi200X/ 
BLi200

1500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 t 25 min 2 t 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 t 5 min 1 t 25 min

 Påkrævet temperatur ved opladning: Min. 5 °C, maks. + 40 °C.

BATTERIER OG OPLADER

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

530iPX 535iFR 535iRXT/535iRX/ 
 535iFR

520iRX/520iLX

TØMRERARBEJDE BESKÆRING BRÆNDESAVNING BESKÆRING TAKE DOWN RYDNING RYDNING HÅRDT HÅRDT LET HÅRDT

BLi950X 18 t 45 min 7 t 30 min 3 t 30 min 17 t 30 min 12 t 8 t 15 min 3 t 20 min 1 t 50 min 2 t 25 min 8 t 15 min 4 t 15 min

BLi550X 9 t 30 min 3 t 45 min 1 t 45 min 9 t 6 t 4 t 15 min 1 t 35 min 50 min 1 t 5 min 4 t 15 min 2 t

BLi300 5 t 30 min* 2 t 15 min 1 t 5 t 30 min* 3 t 30 min 2 t 30 min 1 t 30 min 45 min 2 t 15 min 1 t 15 min

BLi200X 3 t* 1 t 15 min* 35 min* 3 t* 2 t* 1 t 20 min 30 min 15 min 25 min 1 t 20 min 40 min

BLi200 3 t 1 t 15 min 35 min 3 t 2 t 1 t 20 min 30 min 15 min 25 min 1 t 20 min 40 min

BLi100 1 t 30 min 40 min 15 min 1 t 30 min 1 t 40 min — — — 40 min 20 min

Batteritiden er angivet som maksimal brugstid, hvilket svarer til arbejdstid med savE™-funktion, faktisk arbejde, grundlæggende vedligeholdelse samt bevægelse/klatring, der er en forudsætning for generiske opgaver.  
* Anbefales for maksimal ydelseevne **Kræver rygbåret batteri / batteribælte FLEXI. ***Kræver beslag og adapter, hvis den skal bruges med rygbårne batterier. ****Kræver adapterplade og batteriadapter til brug med rygsækbatteri

ARBEJDSTID PÅ EN OPLADNING

LADETIDER FOR FORSKELLIGE BATTERIER OG OPLADERE

HVOR LÆNGE  
HOLDER BATTERIET?
Brugstiden med et fuldt opladet batteri afhænger af tre faktorer: Batteriets kapacitet, hvilken maskine det 
bruges med, og om du arbejder med let eller hård rydning/trimning. Oversigten længere nede på siden, 
viser den anslåede brugstid, du kan forvente af dit batteridrevne Husqvarna-udstyr under de forskellige 
arbejdsforhold.
 Ladetiden for et fuldt afladet batteri afhænger af batteriets kapacitet og af opladeren. I mange tilfælde 
vil ladetiden være kortere end brugstiden. Hvis du derfor har to batterier til rådighed, kan du arbejde  
uden pauser ved at bruge det ene, mens det andet er til opladning.
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13.400 kr.

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

530iPX 535iFR 535iRXT/535iRX/ 
 535iFR

520iRX/520iLX

TØMRERARBEJDE BESKÆRING BRÆNDESAVNING BESKÆRING TAKE DOWN RYDNING RYDNING HÅRDT HÅRDT LET HÅRDT

BLi950X 18 t 45 min 7 t 30 min 3 t 30 min 17 t 30 min 12 t 8 t 15 min 3 t 20 min 1 t 50 min 2 t 25 min 8 t 15 min 4 t 15 min

BLi550X 9 t 30 min 3 t 45 min 1 t 45 min 9 t 6 t 4 t 15 min 1 t 35 min 50 min 1 t 5 min 4 t 15 min 2 t

BLi300 5 t 30 min* 2 t 15 min 1 t 5 t 30 min* 3 t 30 min 2 t 30 min 1 t 30 min 45 min 2 t 15 min 1 t 15 min

BLi200X 3 t* 1 t 15 min* 35 min* 3 t* 2 t* 1 t 20 min 30 min 15 min 25 min 1 t 20 min 40 min

BLi200 3 t 1 t 15 min 35 min 3 t 2 t 1 t 20 min 30 min 15 min 25 min 1 t 20 min 40 min

BLi100 1 t 30 min 40 min 15 min 1 t 30 min 1 t 40 min — — — 40 min 20 min

Batteritiden er angivet som maksimal brugstid, hvilket svarer til arbejdstid med savE™-funktion, faktisk arbejde, grundlæggende vedligeholdelse samt bevægelse/klatring, der er en forudsætning for generiske opgaver.  
* Anbefales for maksimal ydelseevne **Kræver rygbåret batteri / batteribælte FLEXI. ***Kræver beslag og adapter, hvis den skal bruges med rygbårne batterier. ****Kræver adapterplade og batteriadapter til brug med rygsækbatteri

BATTERI 530iPT5/ 
530iP4

520iHT4/520iHE3/ 
520iHD70/520iHD60

550iBTX** 530iBX***/ 525iB LC 551iV**** LB 548i**** K 535i

BESKÆRING LET HÅRDT LET HÅRDT LET HÅRDT MOWING MOWING CUTTING

BLi950X 11 t 30 min 12 t 30 min 6 t 1 t 45 min 1 t 3 t 30 min 1 t 45 min 1 t 35 min 2 t 20 min —

BLi550X 5 t 45 min 6 t 15 min 3 t 50 min 30 min 1 t 45 min 45 min 50 min 1 t 15 min —

BLi300 3 t 30 min 3 t 45 min 1 t 45 min — — 1 t 35 min 30 min 45 min
up to  

240 pcs

BLi200X 2 t 2 t 1 t — — 35 min 15 min 15 min 25 min
up to  

140 pcs

BLi200 2 t 2 t 1 t — — 35 min 15 min 15 min 25 min
up to  

140 pcs

BLi100 50 min 1 t 30 min — — 20 min 10 min — — —

 Bedste valg

SÅ MEGET KAN  
ET ARBEJDSHOLD  
SPARE PÅ TO ÅR

Vil du beregne tilbagebetalingstiden  
for specifikt Husqvarna-udstyr?  
Gå til www.husqvarna.dk

 UDSTYR*

  2 håndholdte blæsere, 3 trimmere/busk-
ryddere, 2 hækkeklippere, 1 stanghække-
klipper med sammenlignelig kapacitet  
og ydelse

 INTEGREREDE BATTERIER

  2 × BLi100, 5 × BLi200 og 3 × BLi300

 RYGBÅRNE BATTERIER

 1 × BLi950X

 OPLADERE

 4 × QC500

 PÅFYLDNING/GENOPLADNING*

* Sammenligningerne er baseret på daglig og typisk kommerciel brug 
i perioder, der strækker sig fra 50 til 150 dage. Benzinudgiften er 
baseret på alkylatbenzin (17,10 kr./liter) og elektricitet (0,74 kr./kWh). 
Andre udgifter, som service og reparation, er ikke medregnet.

BENZIN BATTERI

U
DG

IF
TE

R

Benzin er dyr. Det er elektricitet ikke. Derfor varer det ikke længe, før pengene er tjent hjem.  
I det lange løb kan du faktisk spare ret mange penge ved at skifte til batteridrift. Eksemplet  
er baseret på et arbejdshold med tre medarbejdere, der arbejder i to år med en typisk 
kombination af sammenligneligt udstyr. 

14.900 kr.

22.300 kr.

29.800 kr.

37.200 kr.

44.700 kr.

52.100 kr.

59.500 kr.

67.000 kr.

74.400 kr.

81.900 kr.
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HUSQVARNA BLi950X

HUSQVARNA BLi300 HUSQVARNA BLi200X HUSQVARNA BLi200 HUSQVARNA BLi100

HUSQVARNA BLi550X

 9,4 Ah

 338 Wh

 1,9 kg

 5,2 Ah

 187 Wh

 1,3 kg

 5,2 Ah

 187 Wh

 1,3 kg

 2,6 Ah

 94 Wh

 0,9 kg

BATTERIER OG OPLADER

SELE TIL RYGBÅRET BATTERI

Integreret 9,4 Ah-batteri til kommerciel 
brug. Fremragende brugstid og 
markeds førende kapacitets-/vægt-
forhold. Udstyret med 4-LED-oplade-
indikator og fremragende afkøling. 
Kan bruges i al slags vejr. Kan 
 genoplades op til 1500 gange.

BLi300, 967 07 19-01 Kr. 2.239,20

Integreret 5,2 Ah-batteri til kommerciel 
brug. Slankt batteri, der giver god 
brugstid. Udstyret med 4-LED-oplade-
indikator og fremragende afkøling. 
Kan bruges i al slags vejr. Kan 
 genoplades op til 1500 gange.

BLi200, 967 09 19-01 Kr. 1.359,20

Integreret 2,6 Ah-batteri til kommerciel 
brug. Perfekt, hvis lav vægt er vigtigt. 
Udstyret med 4-LED-opladeindikator 
og fremragende afkøling. Kan bruges 
i al slags vejr. Kan genoplades op til 
1500 gange. 

BLi100, 967 09 18-01 Kr. 959,20

 31,1 Ah

 1120 Wh

 8,5 kg med sele

 15,6 Ah

 562 Wh

 7,1 kg med sele

HUSQVARNA  
QC500 / QC330 HUSQVARNA QC80F

HUSQVARNA VI600F 
SPÆNDINGS  TRANSFORMER

Gør det muligt at lade hurtigt op ude på arbejds-
pladsen ved at transformere 12 V jævnstrøm fra et 
hvilket som helst blysyrebatteri til 220 V veksel-
strøm til lynopladerne QC500, QC330 eller QC80.

967 62 85-01 Kr. 1.599,20

Rygbåret batteri med meget stor kapacitet på 31,1 Ah 
samt langvarig effekt og ydelse i topklasse, så du kan 
arbejde effektivt med færre afbrydelser. Den juster-
bare sele er i et ergonomisk design og er utrolig  
behagelig at have på med brede, polstrede skulder-
remme og hoftebælte.

967 09 32-01 Kr. 8.799,20

Rygbåret batteri med stor kapacitet på 15,6 Ah  
samt langvarig effekt og ydelse i topklasse, så du 
kan arbejde effektivt med færre afbrydelser. Den 
 justerbare sele er i et ergonomisk design og er 
 utrolig behagelig at have på med brede, polstrede 
skulder  remme og hoftebælte.

967 09 31-01 Kr. 5.199,20

Ergonomisk udformet sele til rygbåret 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 Kr. 479,20

Ekstremt hurtig opladeenhed. Køler aktivt batterier. 
Statusindikator med to LED-lamper.

QC500, 970 44 95-01 Kr. 1.039,20 
QC330, 967 09 14-01 Kr. 719,20 

Integreret 5,2 Ah batteri, optimeret til 
brug med T540i XP®-kædesav. Sikrer 
fremragende driftstid i en slank pakke. 
Har opladeindikator med 4 LED’er,  
kan betjenes i alt slags vejr og har 
fremragende køling. Genopladeligt op 
til 1500 gange.

970 44 89-01 Kr. 1.519,20

QC80F er en oplader til feltarbejde og opladning fra 
et 12 V bil-/lastbiludtag under transport.

967 62 83-01 Kr. 479,20

NYHED
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BATTERIER OG OPLADER

BÆRESÆT ADAPTERSÆT TILSLUTNINGSSÆT

Du kan bære tre ekstra batterier eller andet  
tilbehør i bæltet.

590 77 67-01 Kr. 599,20 

HUSQVARNA  
HOFTEPLADE
Fuldender selen til de rygbårne, batteri-
drevne buskryddere og blæsere. Giver 
en mere behagelig og afslappet 
arbejdsstilling.

587 83 40-01 Kr. 119,20 

HUSQVARNA 
BATTERITASKE
Holder batterierne varme om vinteren og 
kølige om sommeren. Absorberer effektivt 
stød og slag og beskytter mod snavs og fugt. 
Til alle vores integrerede batterier.Passer til 
BLi200  / BLi100 .

585 37 18-01 Kr. 183,20

1. SELE TIL BATTERIBÆLTE FLEXI
Selen har postrede skulderremme, der fordeler vægten 
ligeligt på skuldrene, hvilket er en fordel, når du arbejder 
med maskiner i forskellige vinkler.

593 83 76-01 Kr. 239,20

2. ADAPTER
Til tilslutning af håndholdt udstyr til et rygbåret batteri 
eller FLEXI-batteribælte med et tilslutningssæt,  
så arbejdsdagen bliver mindre anstrengende.

582 78 05-01 Kr. 599,20

3. TILBEHØRSPOSE
Praktisk pose der kan sættes i FLEXI-batteribæltet.  
Til opbevaring af mindre værktøj, vandflaske og  
andet tilbehør.

596 25 29-01 Kr. 71,20

4. BLi-KASSETTE
Fastgør op til tre BLi-holdere til dit FLEXI-batteribælte eller 
en holder til din Balance XB-sele.

590 77 72-01 Kr. 119,20

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

593 83 83-02 Kr. 191,20

6. FIL- OG KOMBIVÆRKTØJSHOLDER
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

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

593 83 95-01 Kr. 71,20

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

593 83 96-01 Kr. 71,20 

HUSQVARNAS 
BATTERIBÆLTE FLEXI
Husqvarnas FLEXI-batteribælte gør det nemt at have op 
til tre ekstra Husqvarna BLi-batterier og tilbehør med, selv 
på lange arbejdsdage med hårdt arbejde. Når maskinen 
er tilsluttet batteriet, og du har batteriet i bæltet, mindskes 
belastningen på dine arme og hænder. Slidstærkt og 
behageligt design til hårdt arbejde.

TILBEHØR TIL BATTERIBÆLTE FLEXI

Til tilslutning af Husqvarna-produkter med plads  
til BLi-batterier. Kan også bruges til ekstra batterier  
og andet tilbehør.

590 77 67-02 Kr. 959,20

Til tilslutning af Husqvarnas blæser 530iBX. Kan 
også bruges til ekstra batterier og andet tilbehør. 
Adapter fås til tilslutning af produkter med plads  
til BLi-batterier (sælges separat).

590 77 67-03 Kr. 1.039,20

BATTERIBOKS
Boks til sikker transport og opbevaring  
af Husqvarna-batterier, ladeapparater  
og andet tilbehør.

Lille boks 400 × 300 × 160 mm med skumlåg
585 42 87-01 Kr. 359,20
Mellemstor boks 400 × 300 × 210 mm med skumlåg og  
plastindsats, passer til 6 BLi 100/200 batterier eller  
4 BLi 100/200/300 batterier og 1 QC330/500 oplader
597 16 85-01 Kr. 439,20
Stor boks 500 × 300 × 210 mm med skumlåg
585 42 88-01 Kr. 519,20
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DIN HUSQVARNA  
HAR DET BEDST, NÅR 
DEN LEVER SUNDT
Hvis udstyret skal fungere optimalt hver eneste dag, er det vigtigt, at du  

kun bruger brændstof og smøremidler af bedste kvalitet. Når du vælger  

et af vores produkter, kan du stole på, at du får den exceptionelle kvalitet,  

som var målsætningen, da vi udviklede og testede din Husqvarna-maskine. 

HUSQVARNAS BRÆNDSTOFDUNKE

TANK OP OG FYLD PÅ  
I EN FART
Det er ekstremt nemt at tanke op med vores 
brændstofdunke. Vælg mellem forskellige 
størrelser og modeller med overløbssikring 
og andre praktiske detaljer. Kombidunkene 
er specielt praktiske, fordi de også har 
forskellige rum til benzin og kædeolie samt 
en lille værktøjskasse. 
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XP® OIL

BRÆNDSTOF OG SMØREMIDLER

FEM FORDELE VED 
HUSQVARNA XP®-OLIE

 – Husqvarna-motoren får de bedste forudsætninger  
for at levere sit fulde potentiale i forhold til  
omkostninger/specifikation. 

 – Nedetid og servicebehov minimeres. 

 – Motorens levetid maksimeres. 

 – Arbejdsmiljøet forbedres.

 – Miljøet skånes.

HUSQVARNA TOTAKTSOLIE, XP®

DEN PERFEKTE OLIE TIL ALLE 
VORES TOTAKTS MOTORER
En fremragende, fuldt syntetisk og biologisk nedbrydelig totaktsolie, 
der er udviklet til hårdt arbejde med voldsom belastning og høj motor-
hastighed. Velegnet til alle Husqvarnas produkter, specielt til motorer 
med en cylinder volumen over 55 cm³. Opfylder kravene i JASO FD /  
ISO EGD og Rotax 253-snescootertest. VEF-godkendt.

0,1 l, 578 18 03-03 Dagspris.
1 l doseringsflaske, 578 03 70-03 Dagspris.
4 l, 578 03 71-03 Dagspris.
10 l, 578 18 00-03 Dagspris.
208 l, 57818 04-03 Dagspris.

HUSQVARNA TOTAKTSOLIE, LS+
En halvsyntetisk olie, som ikke afgiver meget røg, og som beskytter 
stemplet godt mod problemer, der skyldes benzin/olieblandingen eller 
kulstof. Sammen sætningen af tilsætningsstoffer er en af de bedste  
på markedet. Opfylder kravene i JASO FD / ISO EGD og Rotax 253- 
snescootertest. VEF-godkendt.

0,1 l, 578 18 03-02 Dagspris.
1 l doseringsflaske, 578 03 70-02 Dagspris.
4 l, 578 03 71-02 Dagspris.
10 l, 578 18 00-02 Dagspris.
208 l, 578 18 04-02 Dagspris.

HUSQVARNA XP® RE-POWER 2-BRÆNDSTOF

REDUCER CO2-UDSLIPPET
De bedste maskiner fortjener det bedste brændstof. Husqvarna XP® 
Re-Power 2 er et færdigblandet brændstof til Husqvarnas totakts-
motorer. Det indeholder vores ethanol fri alkylatbenzin af høj kvalitet. 
Brændstoffet er blandet med den helt rigtige mængde fuldt syntetisk 
XP®-totaktsolie. Brændstoffet garanterer en ekstremt ren og effektiv 
forbrænding med færre skadelige emissioner og mindre risiko for rust og 
aflejringer på motorens komponenter. Re-Power er klimakompenserende 
for en mere bæredygtig fremtid. Læs mere om vores klimainitiativ 
på husqvarna.dk
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HUSQVARNA TOTAKTSOLIE, HP
Udviklet med omhyggeligt udvalgte komponenter, så den 
fungerer godt med benzin af mindre god kvalitet. Opfylder 
kravene i JASO FB / ISO EGB og Rotax 253-snescootertest. 
VEF-godkendt.

0,1 l, 587 80 85-01 Dagspris.
1 l doseringsflaske, 587 80 85-11 Dagspris.
1 l standard, 587 80 85-10 Dagspris.
4 l, 587 80 85-20 Dagspris.
20 l, 587 80 85-30 Dagspris.
208 l, 587 80 85-40 Dagspris.

HUSQVARNA BIOKÆDEOLIE, 
X-GUARD
Bio-kædeolie af bedste kvalitet baseret på genanvendelige 
råmaterialer. Biologisk nedbrydelig og ikke giftig. Kædeolien 
har fremragende smøre- og klæbeegenskaber og anbefales  
til brug året rundt. Beskytter særdeles godt mod rust og kan 
opbevares uden problemer. 

1 liter, 596 45 73-01 Dagspris.
5 liter, 596 45 73-02 Dagspris.
10 liter, 596 45 73-03 Dagspris.
20 liter, 596 45 73-04 Dagspris.
200 liter, 596 45 73-05 Dagspris.

HUSQVARNA MINERALSK 
SAVKÆDEOLIE
Med klæbemiddel til højtydende motorsave. Garanteret lav 
slitage på kæder og skinner. Til alle formål året rundt.

1 liter, 579 39 60-01 Dagspris.
5 liter, 579 39 61-01 Dagspris.

HUSQVARNA POWER 
FILLER
Brændstoftud, der får væsken til at løbe 
ud i en konstant, passende strøm. Den har 
automatisk stopfunktion og er beregnet til 
Husqvarnas dunk til 5 liter alkylatbenzin. 
Du kan hurtigt fylde brændstof på uden at 
spilde. Tuden er desuden forsynet med 
mekanisk lås. 

582 06 66-01 Kr. 119,20
586 11 06-01 (25 liters) Kr. 151,20

HUSQVARNA RE-POWER 2

KLIMAKOMPENSERENDE 
BENZIN
Husqvarna XP Re-Power 2 giver en renere forbrænding i 2-takt 
motorer, sammenlignet med almindelig benzin. Som tilføjelse, 
den høje ydelse du forventer fra Husqvarna benzin er bibeholdt 
og bekræftet gennem omfattende tests og produktudvikling. 
Den rene forbrænding forlænger levetiden på din maskine og 
reducerer behovet for service og vedligehold. Re-Power 
reducerer mængden af skadelige partikler sammenlignet med 
almindelig benzin og forbedrer samtidigt dit arbejdsmiljø.  
Den nye formel reducerer CO2 udledningen, og er klimakom-
pen serende for en mere bæredygtig fremtid.

5 liter, 597 66 99-01

HUSQVARNA RE-POWER 4
Husqvarna Re-Power 4 giver en renere forbrænding i 
4-takts motorer, sammenlignet med almindelig benzin. 
Som tilføjelse, den høje ydelse du forventer fra 
Husqvarna benzin er bibeholdt og bekræftet gennem 
omfattende tests og produktudvikling. Den rene for-
brænding forlænger levetiden på din maskine og 
reducerer behovet for service og vedligehold. Re-Power 
reducerer mængden af skadelige partikler sammen-
lignet med almindelig benzin, og forbedrer samtidigt 
dit arbejdsmiljø. Den nye formel reducerer CO2 
udledningen, og er klimakompenserende for en mere 
bæredygtig fremtid.  

5 liter, 597 66 98-01

HUSQVARNA ACTIVE 
CLEAN-SPRAY
Husqvarna Active Clean-spray er 
fosfatfri og biologisk nedbrydelig. 
Effektiv til rengøring af motorsave, 
havemaskiner, luftfiltre og tøj.

0,5 liter, 597 25 57-01 Kr. 79,20

HUSQVARNA GEARKASSEOLIE, 10W-30
Højtydende hydrostatisk drivvæske, der er specielt udviklet til brug sammen 
med Husqvarna-køretøjer med firehjulstræk, og som forlænger produktets 
levetid. Sikrer enestående klippestabilitet med antioxidantiske og slidbeskyttende 
egenskaber. Velegnet til både varme og kolde forhold.

1 liter, 597 68 70-01 Dagspris.
4 liter, 597 68 70-04 Dagspris.

HUSQVARNA FIRETAKTSOLIE, SAE 10 W-40
Olie af høj kvalitet til alle vores firetaktsmotorer. Udviklet til let start ved lave 
temperaturer, perfekt smøring under alle betjeningsforhold samt lavt olieforbrug. 
Opfylder kravene i API SL (CF), ACEA A3 (B3).

0,08 liter, 531 00 92-71 Dagspris.
1 liter, 577 41 97-04 Dagspris.
1,4 liter, 577 41 97-02 Dagspris.

HUSQVARNA SNESLYNGEOLIE, 5W-30
En syntetisk motorolie af høj kvalitet til brug ved lave temperaturer, specielt 
udviklet til at beskytte motorer, der kræver API SN- og ILSAC GF-5-standarder. 
Velegnet til brug i sneslynger, luftkølede og vandkølede firetaktsplæneklippere 
og små traktorer.

1 liter, 597 68 68-01 Dagspris.
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HUSQVARNA BRÆNDSTOFDUNK, 6 LITER
Dunk med effektiv overløbssikring. Godkendt  
i overensstemmelse med FN’s anbefalinger.

505 69 80-01 Kr. 207,20

HUSQVARNA KOMBIDUNK, 6 /2,5 LITER
Kombidunk med effektiv overløbssikring. Når tanken er fuld, lukkes 
tilførslen automatisk, og du kan løfte dunken op uden at spilde. Godkendt i 
overensstemmelse med FN’s anbefalinger.

505 69 80-00 Kr. 279,20

HUSQVARNA 
UNIVERSALFEDT
Fedt, der yder god rustbeskyttelse, og som  
kan klare høj belastning. Til generel smøring.

225 g, 502 51 27-01 Kr. 55,20

HUSQVARNA  
ECO-SMØREFEDT
Til vinkelgear på buskryddere. Gennemprøvet 
vinkelgearfedt, som smører transmissionen 
og absorberer de aksiale kræfter. Miljøvenligt. 
Biologisk nedbrydelig.

100 g, 503 97 64-01 Kr. 55,20

HUSQVARNA 
BRÆNDSTOFDUNK,  
15 LITER

EN LETTERE MÅDE 
AT TANKE OP PÅ
Brændstofdunk til kørende maskiner. Dunkens 
tud er i et nyt design, og den har tre anderledes 
placerede håndtag og ergonomiske greb, som 
gør den nem at løfte og bære, og mere vigtigt, 
du kan hurtigt tanke op uden at spilde.

580 75 45-01 Kr. 343,20
Brændstoftud, 586 11 06-01 Kr. 151,20

HUSQVARNA KOMBIDUNK, 5 /2,5 L

ALT, HVAD DU SKAL  
BRUGE AF BRÆNDSTOF  
OG KÆDEOLIE – I ÉN DUNK
Du kan hurtigt fylde brændstof på uden at spilde. De to beholdere  
er udformet, så der opnås en optimeret blanding af brændstof og 
kædeolie. Integreret værktøjskasse til reservedele, du ofte har brug  
for. Godkendt i overensstemmelse med FN’s anbefalinger.

580 75 42-01 Kr. 319,20
Brændstoftud, 586 11 04-01 Kr. 119,20
Olietud, 586 11 05-01 Kr. 119,20
Vinterolietud, 586 11 07-01 Kr. 63,20

BENZINTUD
Brændstofrør med effektiv overløbssikring.  
Til Husqvarnas brændstofdunk og kombidunk  
(6 liter).

505 69 80-02 Kr. 88,80

OLIETUD
Olierør med indvendig luftventil til Husqvarnas 
oliedunk og kombidunk (6 liter).

505 69 80-03 Kr. 59,20

LÅG
Til Husqvarnas egne brændstof- og olierør.

505 69 80-11 Kr. 51,20

FEDTSPRØJTE
Til smøring af sværdspidsleje og 
koblingsnålelejer. 

595 01 17-01, forfyldt Kr. 79,20
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Sikkerhedsudstyr af ordentlig kvalitet skal kunne klare krævende forhold  

og stadig give den krævede sikkerhed. Derfor bruger vi aldrig andet end 

materialer af høj kvalitet. Hver enkelt opgave stiller sine egne krav. Med 

vores sikkerhedsbeklædning har vi taget højde for den opgave, der skal 

udføres. Faktisk kan vores omfattende kollektion, med de nyeste fremskridt 

inden for design og materialer, give dig den sikkerhed og komfort, som er  

en forudsætning for, at du kan klare opgaven.

BEVÆG  
DIG FRIT,  
MEN  
SIKKERT

TIL ARBEJDE I GRØNNE OMRÅDER

SKRÆDDERSYET TIL BUSKRYDNING 
OG TRIMNING
Hvis du til daglig arbejder med en trimmer eller en buskrydder, er  
vores Technical-serie til buskrydning sikkert noget for dig. Denne serie 
er fremstillet af lette, men slidstærke materialer og har ekstra polstring, 
som mindsker belastningen på skuldrene og beskytter højre hofte,  
så dagen bliver mindre anstrengende uanset forholdene.  
Læs mere på side 158–159.
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TECH-KNEE-TEKNOLOGIEN

EXCEPTIONEL BESKYTTELSE  
OG BEVÆGELIGHED
EKSTRA BESKYTTELSESLAG Tech-Knee er et fremragende 
skæreindlæg med ekstra fiberlag. Det forbedrer sikkerheden,  
ikke mindst i situationer, hvor bukserne sidder stramt om knæet. 

FORMSYET STOF Hele knæpartiet, inklusive det stof, der fungerer  
som skæreindlæg, er formsyet så pasformen er perfekt uanset 
arbejdsstillingen. 

VANDAFVISENDE Knæpartiet er forsynet med et vandtæt inderfor  
og et ydre lag af vand afvisende stof, der forhindrer, at vand og fugt 
trænger igennem stoflagene i skære indlægget. Derfor kan du  
arbejde uden ubehag, selv om alt er vådt.

KOMFORT

EN FORNØJELSE AT ARBEJDE I
Når du er iført vores sikkerhedsbeklædning, skal  
du kunne røre dig frit uden unødigt besvær, så du 
kan koncentrere dig fuldt ud om dagens arbejde. 
Tøjet er designet og fremstillet med stor omhu. 
Pasformen er optimal, og der er brugt lette stretch-
materialer, ekstra polstring og formsyede materialer 
på de rigtige steder, så du kan bevæge dig frit  
uden at anstrenge dig mere end højst nød vendigt. 
Ventilationen i jakkerne, bukserne og hjelmene  
holder dig tilpas kølig, selv om du arbejder hårdt.

BESKYTTELSE

GÅ ALDRIG PÅ KOMPROMIS  
MED SIKKERHEDEN
Det er ikke uden risiko at arbejde udendørs. Derfor er det vigtigt  
at vælge det rigtige sikkerhedsudstyr, så du kan minimere risikoen  
for ulykker og skader. Technical Extreme- og Technical-serierne er 
udviklet specifikt med henblik på at opfylde de skrappe krav, der 
stilles til sikkerheden, når man arbejder kommercielt, uanset om det 
er i skoven, grønne anlæg, parker, erhvervsområder eller andet. Derfor 
er tøjet i en behagelig pasform og i materialer af meget høj kvalitet, 
ligesom det er forsynet med skæreindlæg og andre detaljer, der 
effektivt beskytter arme og ben, hoved, ører og øjne. 
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TECHNICAL EXTREME

UBESVÆRET 
FUNKTIONALITET 
HVER DAG
Husqvarna Technical Extreme er vores ultimative sikkerhedsbeklædning, 
Det er beregnet til alle, der går efter beklædning, der ud over at være let 
og behageligt også er til at ånde i og sikkert under ekstreme forhold. Med 
formsyede knæ og ærmer, slim fit, slidstærke og holdbare stretchmate-
rialer, beskyttelse og et gennemtænkt design, hvor der er tænkt over 
formålet, er tøjet beregnet til at holde til effektivt arbejde dagen lang.

Perfekt pasform
Pasformen kan justeres med velcrolukning ved 
håndleddet, elastisk træksnor i taljen og nederst 
på jakken.

Lommer til mobiltelefonen
Mobiltelefonen ligger godt beskyttet i en af de 
forede brystlommer, hvor den også er nem at nå.

SKOVJAKKE, TECHNICAL EXTREME

DEN ULTIMATIVE SKOVJAKKE
Udviklet til lange arbejdsdage under de mest krævende forhold. Der er anvendt lette stoffer, 
som kroppen kan ånde i, og albuerne er form syede, så du kan røre dig frit. Der er effektive 
ventilationsåbninger i bærestykket over skuldrene og på den nedre del af ryggen, så du 
ikke får det for varmt, selv om du arbejder hårdt. Jakken er i advarselsfarve og udstyret 
med refleksbånd.

582 33 10-xx, str. S–XXL Kr. 1.999,20
582 34 07-xx, kvindestr. XS–M Kr. 1.999,20

Tech-Knee beskytter effektivt
De ekstra fiberlag forbedrer sikkerheden,  
ikke mindst i situationer hvor bukserne sidder 
stramt om knæet. 

Leveres med seler
Bukserne har kvalitetsseler, så de bliver siddende, 
hvor de skal, hele dagen.

SIKKERHEDSBUKSER, TECHNICAL EXTREME

SIKKERHED HAR ALDRIG VÆRET 
MERE BEKVEMT
Beregnet til fuldtidsarbejde i skoven på højeste professionelle niveau. Gennemtænkt 
udnyttelse af refleksmaterialer, lette stretchmaterialer og forstærket materiale sørger  
for beskyttelse, slidstyrke og holdbarhed. Bukserne er velegnede til hårdt arbejde dagen 
lang. Pasformen er slank og moderne. Bukserne er behagelige at have på, og de er til at 
røre sig i med en talje, der kan justeres, formsyede knæ og ventilationsåbninger. Seler 
inkluderet. Opfylder kravene i EN 381, klasse 1 (20 m /s). Str. XS–XXL.

594 99 68-xx Kr. 2.399,20
Fås også med 7 cm længere bukseben (M–XL)
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Beskyttelse mod flåter og sne.
Lukker tæt med elastisk bånd og justerbare 
knapper rundt om anklen. Forhindrer, at sne  
og flåter kommer ind i buksebenene.

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

HOLD DIT UDSTYR  
I GOD STAND 
Det er vigtigt, at sikkerhedsbeklædning altid fungerer effektivt 
og hensigtsmæssigt, og derfor skal det vaskes jævnligt. 
Vaskemidlet er fosfatfrit, biologisk nedbrydeligt og klassificeret 
som miljøvenligt. Det kan også bruges til rengøring af bl.a. 
savkæder, havemaskiner og luftfiltre.

583 87 69-01, 1 liter Kr. 79,20

Holdbart design
Bukserne kan klare hårdt arbejde takket være  
de slidstærke materialer og forstærkningerne  
i skridtet og rundt om anklerne i Dyneema®, 
Aramide-stretch og Cordura®.

SIKKERHEDSBUKSER, TECHNICAL ROBUST

TIL LANGE, HÅRDE ARBEJDSDAGE
Et enkelt design, hvor slidstyrken er i højsædet. Robust Dyneema®-stof foran, 
forstærkninger af Aramide-stretchmateriale i skridtet og Cordura® rundt om anklerne. 
Tægebeskyttelse rundt om anklerne og stretchmateriale bag på bukserne er et godt 
udgangspunkt for komfort og produktivitet – så du får mere ud af arbejdsdagen. 
Opfylder kravene i EN 381, klasse 1 (20 m /s). Str. S–XXL.

594 99 86-xx Kr. 1.999,20

God ventilation
Åbninger i bærestykket over skuldrene og nederst 
på ryggen sikrer ordentlig ventilation. Lynlåse i arm-
hulerne og bag på benene gør det lettere at lukke 
mere luft ind efter behag.

Hold bukserne på plads
Fastgør støvlekrogen på indersiden af buksebenet 
til dine snørebånd for at holde buksebenene godt 
på plads. 
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BEKLÆDNING TIL ARBORISTER

Forlænget ben
Buksebenene er forlænget med tre cm, så de holder 
sig på plads nede over støvlerne, når du klatrer, for 
også i den situation skal de stadig beskytte dig og 
samtidig være behagelige at have på.

Seler med krog og løkke
Det er let at tage selerne af og på, så du hurtigt 
kan skifte, afhængigt af hvad du arbejder med.

SIKKERHEDSBUKSER,  
TECHNICAL EXTREME ARBOR

FREMSTILLET TIL SKOVARBEJDERE  
OG DESIGNET TIL TRÆKLATRING
Technical Extreme Arbor-bukserne er designet til de udfordringer, det giver at klatre og 
arbejde i trækronerne. Derfor er der lagt særlig vægt på sikkerhed, bevægelsesfrihed og 
funktion. Med stærke og lette forstærkninger af Dyneema®, Cordura® og Kevlar® kan de 
modstå sliddet de steder, hvor der er mest brug for det. Designet kombinerer de væsentligste 
detaljer og egenskaber i Technical  Extreme-tøjet med den ekstra funktionalitet, der er 
nødvendig, når bukserne skal kunne bruges sammen med klatreudstyr. Str. S–XL.

595 21 77-xx Kr. 2.399,20

BEREGNET TIL TRÆPLEJE  
OG BESKÆRING I HØJDEN 
Hvis du arbejder med kommerciel træpleje, stiller du høje krav til dit tøj. Det skal beskytte  
dig, men samtidig være behageligt og til at røre sig i. Når vi designer og fremstiller 
Husqvarnas sikkerhedsbeklædning til træpleje, vælger vi de bedste produkter i vores 
Technical og Technical Extreme-serier og tilpasser dem i det nødvendige omfang,  
så de passer perfekt til din arbejdssituation.

ARBORISTHJELM, SPIRE VENT

HOLD HOVEDET KOLDT  
OG BESKYTTET
Let, behagelig hjelm med refleksdetaljer til professionelle 
arborister. Optimeret ventilation takket være de mange 
luftindtag og luftrummet inden i hjelmen. Med komfortabel 
polstring af hurtigtørrende materiale, der nemt kan tages af, 
hvis det skal renses. Kan udstyres med høreværn – passivt 
eller med X-COM R – med en adapter. Godkendt iht. EN 12492.

597 68 18-01 Kr. 799,20
Kan udstyres med tre typer slagfaste visirer i polykarbonat,  
der matcher dine referencer: klar, spejl eller røgfarvet.
Klar, 598 86 23-01 Kr. 343,20
Røgfarvet, 598 86 23-02 Kr. 383,20
Spejl, 598 86 23-03 Kr. 463,20

Optimalt ventileret
Ventileret til optimal åndbarhed og komfort under 
krævende arbejde og varme forhold.

Komfortabel hagerem
4-punkts hagerem er fremstillet af vaskbart  
øko-læder, der sikrer maksimal komfort og en 
praktisk pasform.

NYHED
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SKÆREJAKKE,  
TECHNICAL ARBOR
Kombinerer slidstærke materialer  
med et design, hvor der er tænkt over 
formålet. Jakken har skæreindlæg til 
almindeligt skovarbejde. Fremstillet  
af 2-vejs-stretchpolyester med 
gennemtænkt pasform og forstærknin-
ger fra albue til håndled. Jakken er 
slidstærk og behagelig at have på, også 
når arbejds dagen er lang. Opfylder 
kravene i EN381, klasse 1. Str. S–XL.

594 99 88-xx Kr. 1.919,20

Slidstærke, men lette forstærkninger
Avancerede og slidstærke materialer med 
Dyneema®, Cordura® og Kevlar® beskytter bedst 
mod slid på de steder, hvor det er mest nødvendigt. 
Ekstra forstærkning med stretchmateriale i skridtet.

Nemt tilgængelige lommer
Sidelommerne med skjulte lynlåse er nemme at 
komme til, når du har en sele på. De to lommer på 
buksebenene er dybe og har løkker til opbevaring.
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KLÆD DIG PÅ TIL  
PRODUKTIVT ARBEJDE
Sikkerhedsbeklædningen i Husqvarnas Technical-serie kan bruges dagen lang og hver  
dag. Designet er moderne, men der er samtidig taget højde for arbejdsopgaverne. 
Stretchmaterialet er slidstærkt og let med forstærkede paneler samt formsyede knæ  
og albuer, som giver god modstandsdygtighed, holdbarhed og funktion. En ting er,  
at du vil tage dig godt ud. En anden er, at du vil kunne arbejde endnu bedre.

TECHNICAL

FUNCTIONAL CLASSIC

SIKKERHEDSBUKSER, 
TECHNICAL C
Beregnet til skovarbejdere, der bruger hele dagen  
i skoven. Moderne design, hvor der er tænkt 
over formålet. Med all-round skæreindlæg, så 
du kan arbejde sikkert, behageligt og effektivt. 
Let, 4-vejs-stretchmateriale, god komfort og 
gennemtænkte, designmæssige detaljer med 
bl.a. formsyede knæ betyder, at du kan få mest 
muligt ud af hver eneste arbejdsdag. Opfylder 
kravene i EN 381, klasse 1 (20 m /s), design C. 
Str. S – XXL.

595 00 07-xx Kr. 2.159,20

SKOVJAKKE VENT, 
TECHNICAL
Til almindeligt skovarbejde i varmere vejr. 
Forsiden, skuldrene og ærmerne er af 100 % 
mikropolyester, mens der er 100 % strikket 
polyester under armene og på ryggen, som 
giver ekstra ventilation, så jakken ikke bliver  
for varm og fugtig at have på. Str. S–XXL.

582 33 43-xx Kr. 799,20

SKOVJAKKE HIGH VIZ, 
TECHNICAL
Slidstærke, men lette materialer og et design, 
hvor der er tænkt over formålet. Jakken er 
perfekt til dagligt arbejde i skoven i omgivelser, 
hvor det er vigtigt, at du er til at få øje på. Den 
opfylder kravene i EN ISO20471, klasse 3, og  
er fremstillet af let 2-vejs-stretchpolyester med 
gennemtænkt pasform. Str. S–XXL.

596 30 37-xx Kr. 1.599,20

SIKKERHEDSBUKSER  
HIGH VIZ, TECHNICAL
Velegnet til arbejdsopgaver, hvor du skal kunne 
ses, f.eks. når du arbejder langs trafikerede  
veje. Et 4-vejs-stretchmateriale er anvendt de 
nødvendige steder, så du kan bevæge dig frit, 
sikkert og uden besvær. De formsyede ben giver 
maksimal bevægelsesfrihed, og refleksstriberne 
sørger for, at du tydeligt kan ses og færdes mere 
sikkert. Når arbejdet er hårdt, giver de forstærkede 
knæ og ben god slidstyrke. Opfylder kravene  
i EN 381, klasse 1 (20 m /s) og EN ISO 20471, 
klasse 2. Str. S – XXL.

595 08 72-xx Kr. 1.839,20

Hele sortimentet på 
husqvarna.com/dk/

Hele sortimentet på 
husqvarna.com/dk/

SIKKERHEDSBUKSER, CLASSIC
Pålidelig beskyttelse til lejlighedsvise 
brugere af kædesave. Fremstillet af 
polyester-/bomuldsdrejl. Savbeskyttelses-
puden er forstærket nederst på indersiden 
og er slidbestandig mod støvler. Opfylder  
EN 381 klasse 1 (20 m/s). Størrelse 44-64.

595 00 14-xx Kr. 639,20
Fås også med -5 cm ben (44-64)

ARBEJDS-T-SHIRT MED 
REFLEKS, TECHNICAL
T-shirt med frontlynlås, forlænget ryg, og nem 
adgang til brystlomme. Denne high viz-shirt er 
testet og godkendt i henhold til EN ISO 20471 
klasse 2 og absorberer fugt fra kroppen, så du 
kan holde dig afkølet og tør. Fås med lange eller 
korte ærmer. Størrelse S–XXXL.

Korte ærmer, 596 30 39-xx Kr. 279,20
Lange ærmer, 596 30 38-xx Kr. 359,20

ARBEJDS-T-SHIRT, 
TECHNICAL
Let og kølig T-shirt fremstillet af genbrugs-
polyester. Med frontlynlås, forlænget ryg og 
lynlåslomme foran. T-shirten er ideel til brug i 
varmere vejr. Materialet transporterer fugt væk 
fra kroppen og tørrer hurtigt. Fås med lange  
eller korte ærmer. Størrelse S–XXXL.

Korte ærmer, 597 66 11-xx Kr. 239,20
Lange ærmer, 597 66 12-xx Kr. 279,20

SIKKERHEDSBUKSER, FUNCTIONAL
Udformet til at være let at bære under 
lettere skovarbejde. Fremstillet af holdbare 
materialer af høj kvalitet, bl.a. Cordura®-
forstærkning. Lukninger af høj kvalitet giver 
god pasform, mens ventilationslynlåse, 
lineallomme, refleksbånd og forstærkninger  
i knæene og omkring anklerne yder 
sikkerhed, produktivitet og komfort. Opfylder 
EN 381 klasse 1 (20 m/s). Størrelse 46-62.

595 00 08-xx Kr. 1039,20

NYHED
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God ventilation
Åbninger i bærestykket over skuldrene og 
nederst på ryggen sørger for god ventilation. 
Lynlåse i armhulerne og bag på benene gør  
det lettere at lukke mere luft ind efter behag.

Formsyede knæ
Knæene er formsyede og bøjede, så du får størst 
mulig bevægelsesfrihed, uden at det går ud over 
sikkerheden.

Nemt tilgængelige lommer
Jakken har to lommer på brystet og en speciel 
lomme til førstehjælpsudstyr. Bukserne har to 
forlommer, to baglommer, en lomme på benet  
og en dobbelt tommestokslomme.

Find den perfekte pasform
Pasformen kan justeres med elastiske træksnore  
i taljen og nederst på jakken.

SIKKERHEDSBUKSER, TECHNICAL

FORSTÆRKNINGER  
DE RIGTIGE STEDER
Beregnet til arbejde i skoven – hele dagen lang, hver dag. 
Slidstærke materialer med forstærkning af Aramid og Cordura®. 
Lette stretchmaterialer og slank pasform betyder, at du kan 
arbejde komfortabelt og effektivt . Formsyede knæ samt ventila-
tionslommer og -lynlåse gør det lettere at arbejde effektivt hver 
dag. Opfylder kravene i EN 381, klasse 1 (20 m /s). Str. S – XXL.

Bukser, 594 99 90-xx Kr. 1.839,20 
Fås også med 7 cm længere bukseben (S–XL)  
Fås også med 5 cm kortere bukseben (S–XXL)

Overall, 596 30 44-xx Kr. 1.999,20 
Fås også med 7 cm kortere bukseben (S–XL)

SKOVJAKKE, TECHNICAL

STRETCHMATERIALE  
GIVER BEVÆGELSESFRIHED
Fremstillet af slidstærke, men lette materialer. I designet er der taget 
højde for formålet med beklædningen, som er ideelt til dagligt arbejde 
i skoven. 4-vejs-stretchpolyester i gennemtænkt pasform giver god 
bevægelsesfrihed. Ventilations åbninger i bærestykket over skulderen 
og nederst på ryggen giver god komfort, så du ikke bliver for varm, 
selv om du arbejder hårdt. Str. S–XXL.

582 33 21-xx Kr. 1.599,20
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KOMFORTABEL  
BESKYTTELSE MOD  
KVISTE OG GRENE
Når man arbejder længe ad gangen med en buskrydder eller trimmer båret i en sele, stilles der 
særlige krav til tøjet, som skal være behageligt og praktisk. Praktiske detaljer de rigtige steder, som 
vattering og lommer med lynlås, er lige så vigtige som behageligt for og sømme, der ikke generer, 
ventilationslynlåse og slidstærk beskyttelse mod bl.a. småsten, der slynges op.

SIKKERHEDSUDSTYR

TECHNICAL TIL BUSKRYDNING

Høj mobilitet
Specialtilpasset ærmedesign, ergonomisk 
forbøjede ærmer og knæ og 4-vejs stræk på 
ryggen giver høj mobilitet.

Forstærket stof.
Materialet ved knæområdet og nederst på benene 
er vandafvisende og forstærket for øget 
holdbarhed og beskyttelse.

Lommer til ekstra polstring.
Lommer, der er designet med plads til polstring for 
at beskytte og gøre belastningen lettere på dine 
skuldre og hoften under trimning.

Ventilationsåbninger.
Ventilationslynlåse foran, under armene og  
på bagsiden af benene. Bryst- og baglommer med 
net og et åbent skulderstykke på bagsiden af 
jakken giver god temperaturregulering.

BUSKRYDDER- OG TRIMMERJAKKE, 
TECHNICAL

SIKRER EN BEHAGELIG  
ARBEJDSDAG
Jakke, der er specialdesignet til lange arbejdsdage i en sele. Plads til ekstra 
polstring for at aflaste skuldrene. Lommerne er let tilgængelige, under arbejde  
med en sele. Ventilationslynlåse foran, under armene og et skulderstykke bagpå 
holder temperaturen på et behageligt niveau. En ny ærmekonstruktion og 
ergonomisk forbøjede ærmer, giver dig høj bevægelighed, i kombination med 
4-vejs elastisk stof på bagsiden. Størrelse S-XXL.

597 66 02-xx Kr. 775,20

BUSKRYDDER- OG 
TRIMMERBUKSER, 
TECHNICAL

FORSTÆRKET  
FOR EKSTRA 
BESKYTTELSE
Bukser, der er specialdesignet til mange timers 
arbejde med en buskrydder eller trimmer.  
Plads til ekstra polstring for at aflaste hofterne. 
Vandafvisende materiale på den forreste del og 
siden af benene med ekstra polstring mod grus. 
Overfladebehandlet stof, der gør det nemt at 
børste vådt græs af. Forstærkning på udsatte 
områder øger holdbarheden og levetiden. 
Ventilationslynlåse bag på benene holder  
temperaturen på et behageligt niveau. 
Ergonomiske, forbøjede knæ.  
Størrelse 46-60.

597 66 06-xx Kr. 719,20

NYHEDNYHED
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Klart synlig arbejdsbeklædning
Vores arbejdstøj opfylder de skrappeste krav i de gæl-
den de standarder for synlig arbejdsbeklædning. Jakken 
er godkendt i henhold til EN ISO 20471, klasse 3. Bukserne 
er godkendt i henhold til EN ISO 20471, klasse 2. 

Lommer til ekstra polstring
Lommerne giver dig yderligere beskyttelse  
og mindsker belastningen på skuldre og hofte,  
når man arbejder med en trimmer. 

Beskyttelse mod flåter og sne
Lukker tæt med elastisk bånd og justerbare 
knapper rundt om anklen. Forhindrer, at sne  
og flåter kommer ind i buksebenene.

Stor bevægelsesfrihed
Specialdesignede ærmer, ergonomiske  
og formsyede ærmer og knæ samt 4-vejs-
stretchmateriale i ryggen, giver dig stor 
bevægelsesfrihed. 

HIGH-VIZ-BUKSER TIL 
BUSKRYDNING OG TRIMNING

SLIDSTÆRKE BUKSER,  
SOM MAN IKKE KAN UNDGÅ 
AT FÅ ØJE PÅ 
Bukser beregnet til lange arbejdsdage med en buskrydder eller 
trimmer. Det fluorescerende materiale er godkendt i henhold til  
EN ISO 20471, klasse 2. Plads til ekstra polstring, så hoften aflastes. 
Vandafvisende materiale foran og på siden af benene med ekstra 
polstring mod grus og stenslag. Overfladebehandlet stof, så det er 
lettere at børste vådt græs af. Forstærkninger på udsatte steder 
øger slidstyrken og holdbarheden. Ventilationslynlåse bag på 
benene, så du kan holde en behagelig temperatur. Ergonomisk 
formsyede knæ. Str. 46-60.

597 24 62-xx Kr. 879,20

HIGH-VIZ-JAKKE TIL 
BUSKRYDNING OG TRIMNING

SØRG FOR, AT DU KAN 
SES OG ER BESKYTTET  
– HELE DAGEN LANG
Jakke specielt beregnet til lange arbejdsdage med en sele. Det 
fluorescerende materiale er godkendt i henhold til EN ISO 20471, 
klasse 3. Plads til ekstra polstring, så skuldrene aflastes. Selv 
om du har sele på, er lommerne lette at nå. Ventilationslynlåse 
under armene og ventilationsbærestykke over ryggen sikrer  
en behagelig temperatur. Ærmerne er i et nyt design med form-
syede albuer, som sammen med 4-vejs-stretchmateriale på 
ryggen giver dig ekstra god bevægelighed. Str. S-XXL.

597 24 59-xx Kr. 959,20
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Altid synlig.
Opfylder den højeste klassificering i den 
gældende standard for høj synlighed. Jakke 
godkendt i henhold til EN ISO 20471 klasse 3.

Fremragende åndbarhed.
Laminat i kombination med ventilationslynlåse og 
funktioner som det åbne skulderstykke bag på 
jakken samt netåbninger på bagsiden af bukserne 
hjælper  med at holde kroppen tør og kølig.

REGNJAKKE MED 
VENTILATION OG REFLEKS, 
TECHNICAL
En regnjakke af høj kvalitet med ekstra 
forstærkning på udsatte områder. Jakken er 
vandafvisende, men åndbar takket være 
teknologi med lamineret polyesterstof og 
tapede sømme. Fremstillet af holdbart 
polyesterstof med mekanisk stræk. Jakken kan 
justeres i taljen og har en aftagelig hætte med 
trykknapper. Lommerne har vandtætte lynlåse 
til sikker opbevaring af ejendele. Godkendt i 
henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og EN 343.  
Størrelse XS–XXL.

597 66 26-xx Kr. 1319,20

REGNBUKSER MED 
VENTILATION, TECHNICAL
Regnbukser af høj kvalitet fremstillet af holdbart 
lamineret polyesterstof med mekanisk stræk, 
der sammen med tapede sømme giver en vand-
afvisende, men åndbar buks.. Forstærket stof 
over knæet og nederst på indersiden af benet. 
Funktioner som lange lynlåse i siden gør det 
nemmere at tage bukserne på og af, når det er 
nødvendigt. Justering af taljen og kroge til 
snørebånd hjælper med at holde bukserne på 
plads. Godkendt iht. EN 343.  
Størrelse XS–XXL.

597 66 27-xx Kr. 655,20

TECHNICAL REGNTØJ

NYHED NYHED

HOLDER DIG 
TØR OG 
KOMFORTABEL
Husqvarnas sortiment af teknisk regntøj byder på 
beklædning, der er vandafvisende, men åndbar 
takket være teknologi med laminat og tapede 
sømme. Laminatet hjælper med at holde regnen 
ude, men lader stadig sveden passere gennem 
tøjet. Det er nemt at tage af og på, giver synlighed 
og hjælper med at holde dig varm på hårde 
arbejdsdage i regnvejr.
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UNDERTØJ MED ÉT LAG
Af 100 % interlockstrikket polyestermateriale med både 
spundet polyester og strukturpolyester. Denne kvalitet lader 
materialet transportere sveden væk fra huden til det næste 
tøjlag. Det giver god ventilation, så du kan arbejde hver dag 
uden ubehag. Str. 46 – 58.

Undertrøje, 544 96 41-xx Kr. 183,20
Underbukser, 544 96 42-xx Kr. 183,20

HUSQVARNA-SELER
Ekstra brede seler som kan justeres i længden. 

Læderstropper, 505 61 85-10 Kr. 135,20
Kraftige metalclips, 505 61 85-00 Kr. 135,20

Nemt at tage på, nemt at tage af.
Takket være den smarte lynlås i siden er bukserne 
nemme at tage af, når vejret bliver bedre, med 
minimal forstyrrelse af dit arbejde.

Altid synlig.
Jakken, bukserne og overtræksbukserne er testet 
og godkendt i henhold til EN ISO 
20471-standarden for høj synlighed.

VANDTÆT RYGBESKYTTER 
MED BESKYTTELSE, 
FUNCTIONAL
Rygbeskytter fremstillet af polyesterstrik med en 
holdbar enkeltsidet PU-belægning med svejsede 
sømme – et stærkt, men let og støjfrit stof. 
Designet til arbejdsstillinger, hvor der arbejdes 
med en kædesav. Ekstra lang ryg med en 
regnkant sikrer, at regn løber ud over siderne, 
når der arbejdes i en bøjet position. En justerbar 
knaplukning foran justerer bredden, hvis det er 
nødvendigt. Godkendt iht. EN 343. One size.

597 66 32-10 Kr. 359,20

REGNOVERTRÆKSBUKSER 
MED BESKYTTELSE OG 
REFLEKS, FUNCTIONAL
Regnovertræksbukser fremstillet af polyesterstrik 
med en holdbar enkeltsidet PU-belægning med 
svejsede sømme – et stærkt, men let og støjfrit 
stof. Designet til at blive fastgjort til et bælte eller 
værktøjsbælte Godkendt i henhold til  
EN ISO 20471 klasse 1 og EN 343. One size.

597 66 33-10 Kr. 303,20

REGNBUKSER MED BESKYTTELSE  
OG REFLEKS, FUNCTIONAL
Regnbukser fremstillet af polyesterstrik med en holdbar 
enkeltsidet PU-belægning med svejsede sømme – et stærkt, 
men let og støjfrit materiale. Lynlåse på siderne af benet og 
åbninger foran sikrer nem adgang. Justering af taljen med 
elastik og snoretræk samt ventilationsåbninger på bagsiden. 
Godkendt i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 og EN 343. 
Størrelse XS-XL.

597 66 29-xx Kr. 479,20

REGNJAKKE MED BESKYTTELSE  
OG REFLEKS, FUNCTIONAL
Regnjakke fremstillet af polyesterstrik med en holdbar 
enkeltsidet PU-belægning med svejsede sømme – et stærkt, 
men let og støjfrit stof. Designet muliggør at der kommer luft 
ind i jakken på lange arbejdsdage i regnvejr. Indvendig 
brystlomme og skjulte lommer foran, der forhindrer vand  
i at trænge ind, holder dine ejendele sikre. Godkendt i 
henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og EN 343.  
Størrelse: XS–XL.

597 66 28-xx Kr. 775,20

GLEM ALT OM VEJRET
Vores udvalg af Functional-regntøj er udstyret med en holdbar udvendig belægning 
på stoffet, hvilket gør det vandtæt. Det gør tøjet 100 % vand- og vindtæt, men med 
bedre åndbarhed. Designet er derfor optimeret, så der kommer så meget luft ind som 
muligt. Tøjet er fremstillet specielt til skovarbejde og er nemt at tage af og på, når det 
er nødvendigt i løbet af en arbejdsdag i koldt vejr.

FUNCTIONAL REGNTØJ ARBEJDSTØJ

NYHED NYHED
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LÆDERSTØVLE, TECHNICAL  
MED SAVBESKYTTELSE

ROBUSTE STØVLER TIL HÅRDT ARBEJDE
Meget komfortabel, beskyttende og letvægts støvle til brug under alle vejrforhold. Veldesignet 
hæl, højere, stabil overdel med blød inderside sikrer komfort. Vibram®-sålen sikrer et fremragende 
greb under kolde, våde og glatte forhold, og den stødabsorberende midtersål skåner fødderne på 
lange arbejdsdage. Støvlerne er fremstillet af læder med en Sympatex®-membran, et vandaf-
visende og åndbart materiale i høj kvalitet. Med ekstra polstring ved anklen, hælen og foroven, 
plus en topkappe i stål samt aftagelig og vaskbar skosål. Den nederste del af støvlen er forstærket 
med gummi, der giver ekstra beskyttelse. Trækstrop på pløsen og bagi samt låsekroge/rullekroge 
sikrer nem justering og håndtering af skoene. Opfylder EN 17249: 
2013 klasse 2 (24 m/s) Størrelse 36-48.

597 65 92-xx Kr. 1.975,20

Let justering
Låsekroge og rullekroge – sikrer nem justering  
af snørebånd.

Hold godt fast
Stabil Vibram®-sål med optimeret greb forhindrer 
glidning under kolde og våde forhold. 
Stødabsorberende midtersål gør støvlen mere 
skånsom mod fødderne på lange arbejdsdage.

360 graders gummiforstærkning
Gummiforstærkning hele vejen rundt om foden  
for bedre at kunne modstå slitage på lange 
arbejdsdage.

Designet til arbejde
Blød hæl og inderside giver bedre komfort på 
lange arbejdsdage.

NYHED

Tør og komfortabel
Vandafvisende Sympatex®-membran med perfekt 
åndbarhed holder fødderne tørre.

DISSE STØVLER  
ER SKABT TIL 
ARBEJDE
Når du udfører dit arbejde skal du bruge arbejdstøj af høj 
kvalitet. Og det betyder naturligvis gennemtestet støvler og 
handsker. Husqvarnas sortiment af støvler og handsker er 
designet og udviklet til at levere alt, du har brug for, når det 
kommer til beskyttelse, varme og funktionalitet, så du kan 
udføre dit arbejde sikkert og effektivt.
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HANDSKER, TECHNICAL,  
MED SKÆREINDLÆG
Kort og tætsiddende pasform, så de ikke hæmmer bevægelses-
friheden. Håndflade af gedeskind med interlock-jersey og gråt 
skum materiale. Lamineret spandexmateriale på oversiden. 
Opfylder kravene i EN 381-7:1999, klasse 1 (20 m /s) og 
EN 388:2016. Str. 8, 9, 10.

595 00 34-xx Kr. 319,20

HANDSKER, TECHNICAL LIGHT
Tætsiddende, behagelige og af utroligt blødt, børstet gederu-
skind. Lamineret spandex materiale på oversiden med refleks-
farve. Opfylder kravene i EN 388:2016. Str. 8, 9, 10.

596 30 92-xx Kr. 159,20

HANDSKER, TECHNICAL
Kort og tætsiddende pasform, så de ikke hæmmer bevægelses-
friheden. Håndflade af gedeskind med interlock-jersey og gråt 
skum materiale. Lamineret spandexmateriale på oversiden. 
Opfylder kravene i EN 388:2016. Str. 9, 10, 12.

596 30 67-xx Kr. 183,20

HANDSKER, FUNCTIONAL,  
MED SKÆREINDLÆG
Behagelige handsker med dobbelthåndflade af barkgarvet 
gede skind og skumlamineret spandex på oversiden og nylon-
neopren over knoerne. Opfylder kravene i EN 381-7:1999, 
klasse 0 (16 m /s) og EN 388:2016. Str. 7, 8, 9, 10, 12.

595 00 39-xx Kr. 199,20

HANDSKER, FUNCTIONAL
Behagelige handsker til længerevarende brug. Fremstillet af 
barkgarvet gedeskind, dobbelt håndflade med skumlamineret 
spandex på oversiden og nylonneopren over knoerne. 
Opfylder kravene i EN 388:2016. Str. 7, 8, 9, 10, 12.

596 30 94-xx Kr. 159,20

Functional vinter, 596 30 93-xx Kr. 239,20

GUMMISTØVLE, FUNCTIONAL  
MED SKÆREINDLÆG 
Håndlavet støvle med godkendt skæreindlæg. Ekstra forstærket 
overdel og næse samt forstærkning rundt om sålen. Ny hælkappe  
gør det lettere at tage støvlen af og på. Bomuldsfor. Sålen kan  
udstyres med pigge.

EN 17249:2013 klasse 2 (24 m /s), Str. 37 – 47,  
595 00 28-xx Kr. 479,20
EN 17249:2013 klasse 3 (28 m /s), Str. 37 – 50,  
595 00 24-xx Kr. 639,20

LÆDERFEDT
Holder læderet blødt og behageligt  
og giver en vand- og smudsafvisende 
overflade. Anbefales til læderhandsker  
og læderstøvler. Indeholder uldfedt, 
bivoks, Vaseline og minkolie. 200 ml.

590 65 22-01 Kr. 71,20

SIKKERHEDSUDSTYR

HANDSKER, CLASSIC LIGHT
Behagelige handsker med slank pasform. Gedeskind i 
håndfladen med jerseystof på håndryggen. Velegnet til 
mange forskellige typer opgaver. Opfylder EN 388:2016. 
Størrelse 6, 7, 8, 9, 10.

596 31 06-xx Kr. 103,20

Vandafvisende materiale.
TE-POR®-membranen sikrer, at støvlerne er både behagelige og 
vandafvisende, så dine fødder holdes tørre i al slags vejr.

Forstærket front.
Forstærkning på forsiden gør, at støvlen kan modstå slitage og giver  
en længere levetid.

LÆDERSTØVLE, FUNCTIONAL 
MED SAVBESKYTTELSE
Vandafvisende og lette læderstøvler med god 
stabilitet, velegnede til brug under krævende forhold. 
Forstærket foran og bagpå for øget støtte og polstret 
pløs i fronten og overdel sikrer komfort. Holdbar 
Perwanger®-læder og TE-POR®-membran holder 
fødderne tørre, mens Vibram®-sålen giver et godt 
greb selv under kolde, våde og glatte forhold. Udstyret 
med rullekroge, der sikrer nem justering af 
snørebåndene mens tåbeskyttelsesoverlapning giver 
øget sikkerhed. Opfylder EN ISO 17249:2013 Klasse 2 
(24 m/s). Størrelse 38-47.

597 65 93-xx Kr. 1.743,20

NYHED
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Forstærket forreste del og hæl
Forstærkning på både den forreste del og hælen gør, at støvlen kan 
modstå slitage og giver en længere levetid.

Sympatex®-membran
Læder i høj kvalitet med vandafvisende Sympatex®-membran gør støvlen 
åndbar og 100 % vandtæt.

LÆDERSTØVLE,  
TECHNICAL LIGHT MED 
BESKYTTELSE
Denne sikkerhedsstøvle er velegnet til park- 
og havearbejde og under alle vejrforhold. 
Fremstillet af læder i høj kvalitet med vand-
afvisende Sympatex®-membran, polyesterfor 
og tåbeskyttelse i stål, hvilket gør støvlen 
komfortabel hele dagen. Front- og bagside 
forstærket med gummi. Udstyret med praktisk 
rullekrog, der sikrer nem justering af snøre-
bånd. Trækstrop på bagsiden gør det nemt at 
tage støvlerne på. Opfylder EN ISO 20345 S3 
– SRC + HRO. Størrelse 36-47.

597 65 95-xx Kr. 991,20
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SIKKERHEDS UDSTYR,  
DER IKKE BEGRÆNSER DIG
Husqvarna lægger meget stor vægt på at beskytte de mest udsatte 
kropsdele under arbejdet, og derfor går omfattende forskning på 
dette område hånd i hånd med teknologisk produktudvikling. Vi har 
i mange år arbejdet tæt sammen med fagfolk i branchen og kan 
derfor tilbyde en enestående kombination af ergonomisk  
designet udstyr, der beskytter dig.

SIKKERHEDSUDSTYR

Luftig og behagelig
Ventilationssystemet sørger for, at du har det 
behageligt og kan holde hovedet koldt, også  
selv om du arbejder hårdt i varmt vejr.

Free view-visir
Det unikke design giver et uhindret synsfelt,  
når visiret er slået helt op.

Nem at justere
Størrelsen justeres nemt og hurtigt med 
stilleskruen, der kan betjenes med én hånd.

UV-udløbsindikator
Hjelmens beskyttende egenskaber bliver dårligere 
med tiden, når den udsættes for sollys. Indikatoren 
viser hjelmens tilstand, og dermed også hvornår 
den bør udskiftes.

FREE VIEW VISOR V310
Netvisir til skovhjelmen: Technical med lav lysreduktion 
og et design, der dækker ansigtet og giver bedre 
beskyttelse. Visir med et mere robust og tæt net. 
Beskytter mod finere savstøv. 

597 68 17-01 Kr. 271,20

FREE VIEW VISOR V300
Netvisir til skovhjelmen: Technical med lav lysreduktion 
og et design, der dækker ansigtet og giver bedre 
beskyttelse 

586 40 96-01 Kr. 199,20

TILSLUT HJELMEN 
MED X-COM-R!

SKOVHJELM, TECHNICAL

LET MED GODT UDSYN
En robust og alligevel let hjelm i et gennem tænkt design. Smarte løsninger, 
der mindsker vægten, sikrer en mere personlig tilpasning og sørger for en 
mere behagelig hovedtemperatur. Forbedret udsyn. Hjelmen er forberedt  
til en pandelampe. 

Fluorescerende orange, 585 05 84-01 Kr. 879,20
Fluorescerende orange, med X-COM R, 595 08 43-01 Kr. 2.399,20

UDFORSK 
FUNKTIONERNE 

I DEN NYE 
ARBORIST  
HJELM PÅ  
SIDE 154
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HØREVÆRN
Behageligt design, hvor trykket mod hovedet kan justeres. Ideelt til  
græs rydning og trimning. Mesh visir skal altid bruges sammen med 
sikker hedsbriller.

Med perspex-visir, 505 66 53-48 Kr. 287,20

Med netvisir, 598 75 01-01 Kr. 303,20

HØREVÆRN  
MED BLUETOOTH

HOLD KONTAKT  
TRYGT OG SIKKERT
Med Husqvarna X-COM R med trådløs Bluetooth®-teknologi kan 
du modtage og foretage telefonopkald, oprette forbindelse til en 
ekstern intercom-radio eller lytte til den musik, du ønsker, direkte  
i dit høreværn. Stor taleknap til nem betjening og indvendig 
FM-radioantenne.

Bøjle, 595 08 40-01 Kr. 1.759,20
Hjelmbaseret, 595 08 42-01 Kr. 1.759,20
Mikrofon, 596 48 95-01 Kr. 479,20

HØREVÆRN MED FM-RADIO
Høreværn med FM-radio og specialdesignet 
bøjle, der mindsker trykket mod hovedet. 
Høreværnet er udformet, så det følger 
hovedformen og sidder perfekt. 3,5 mm 
lydindgang (AUX).

Bøjle, 578 27 49-03 Kr. 751,20
Hjelmbaseret, 578 27 49-04 Kr. 799,20

HYGIENE KIT
Komplet udskiftningssæt til høreværn.  
Indeholder lydabsoberende materiale og ørepuder.

505 66 53-26,  til passivt høreværn  
HP200-1 og HP200-2 Kr. 47,20

578 40 23-01, til høreværn med FM-radio Kr. 79,20
596 48 94-01, til høreværn med X-COM R Kr. 95,20

HØREVÆRN MED BØJLE
Høreværn hvor trykket mod hovedet kan 
justeres 20 %. Bøjlen er forsynet med blød og 
luftig polstring. Høreværnet byder på optimal 
ergonomi.

505 66 53-04 Kr. 183,20

SIKKERHEDSBRILLER X
Ridsefri briller med stel, der kan forlænges, og glas, der kan 
vinkles. Glas tonet i en gul farve gør det lettere at se, når lyset  
er dårligt. Grå glas med uv-beskyttelse.

Clear X, 544 96 37-01 Kr. 95,20
Sun X, 544 96 37-03 Kr. 103,20
Yellow X, 544 96 37-02 Kr. 103,20

SIKKERHEDSBRILLER
Ridsefri briller med statisk stel. Fås med klart glas eller glas tonet 
 i en grå farve med uv-beskyttelse.

Clear, 544 96 38-01 Kr. 63,20
Sun, 544 96 38-02 Kr. 79,20

SIKKERHEDSUDSTYR

Taster til streaming af musik
Det er let at streame musik fra din telefon.  
Brug kontroltasterne på X-COM-R, og lad 
telefonen blive i lommen.

Gå aldrig glip af et opkald
Tryk på den store, nemt tilgængelige taleknap for 
at besvare et opkald, hvorefter du kan tale i den 
integrerede mikrofon. Brug den eksterne mikrofon, 
hvis der er støj i baggrunden. (Mikrofonen som vist 
på billedet sælges separat som tilbehør.)

Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Husqvarnas brug deraf sker på licens.
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Vis hvem du er, også når du ikke er på arbejde. Det er tanken bag 

Husqvarnas Xplorer-serie. Det er fritidstøj og tilbehør, som du vil 

føle dig godt tilpas i, samtidig med at du også kan lade din faglige 

selvsikkerhed komme til udtryk i fritiden.

VÆR DIG SELV, 
OGSÅ I 
FRITIDSTØJET

XPLORER-TILBEHØR

TAG DET KENDTE MED  
UD I DET UKENDTE
Uanset opgaven eller udflugten skal du have visse ting med, der gør 
oplevelsen bedre. Det kan f.eks. være Husqvarnas Xplorer-termokrus 
og madboks af slagfast, rustfrit stål. Det isolerende vakuum i termo-
krusets dobbelte kobbervægge holder indholdet varmt i op til seks 
timer og koldt i op til 24 timer. Silikoneforsegling er med til at holde 
maden frisk, og den elektroplaterede finish sikrer, at boksene  
hverken afgiver eller absorberer smag eller lugt.



167167XPLORER-FRITIDSTØJ

MADBOKS MED SKE, ISOLERET
Frokosten er klar med det samme i denne praktiske madboks, så 
du hurtigt kan få ny energi. Den har en sammenfoldelig ske i låget. 
Låget sider tæt og sørger for at maden ikke falder ud. Med den 
store åbning er det nemt at spise, fylde op og gøre boksen ren 
efter brug.

0,6 liter, 597 41 78-01 Kr. 159,20

TERMOFLASKE, ISOLERET
Tag din yndlingsdrik med til dit favoritsted ude i naturen med 
denne termoflaske af slagfast, rustfrit stål. 

0,75 liter, 597 41 79-01 Kr. 159,20

VANDFLASKE
Det er vigtigt at drikke nok – men også at undgå unødvendige 
engangsflasker af plast. Denne flaske af rustfrit stål har et 
forstærket, tætsluttende flaskelåg og kan sættes fast i en karabin 
eller rem på rygsækken.

0,5 liter, 597 41 81-01 Kr. 143,20
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TROLLEYTASKE, 90 L
Trolleytasken rummer 90 l og er perfekt til alt det, du har 
brug for. U-formet lynlås foroven gør det nemt at pakke 
tasken ordentligt, og taskens sider og bund er udformet,  
så den kan stå oprejst uden støtte. Tasken leveres med to 
poser, så indholdet lettere kan organiseres, og den har  
en ID-lomme, så den er nem at genkende. 

593 25 81-01 Kr. 743,20

RYGSÆK, 30 L
Rygsækken er af høj kvalitet og behagelig at have på.  
Den kan klare al slags vejr, da den er fremstillet af slid-
stærkt TPU-/Ripstop-materiale, der holder indersiden tør 
og samtidig er nemt at gøre rent. Ryg sækken har store 
rum til f.eks. computer, vandflaske og termokande, og  
et regndække, der kan rulles på og lukkes på to måder,  
så regnvand holdes ude.

593 25 82-01 Kr. 439,20

KVALITETSTØJ  
TIL KVALITETSTID
Fritiden er dyrebar, så det er vigtigt, at man har det godt og er klar til at 
gribe de oplevelser, den byder på. Med Husqvarnas Xplorer-fritidstøj er  
du klar til friluftslivets glæder uden nogensinde at gå på kompromis med 
komfort, pasform – eller stil. Alt tøj og tilbehør er fremstillet af materialer  
af høj kvalitet, der kan holde til oplevelserne i naturen.

HUSQVARNA XPLORER

XPLORER-FRITIDSTØJ

FLEECEJAKKE
Fleecejakken er rar året rundt. På en tidlig forårsdag er den 
behagelig som den er, men den kan også give varmen under 
andet overtøj. Jakken fås til både mænd og kvinder.

Kvinder, stålgrå, XS – L, 593 25 22-xx Kr. 615,20
Mænd, granitgrå, S – XXL, 593 25 23-xx Kr. 615,20

T-SHIRT SKOVCAMOUFLAGE
Den kortærmede T-shirt fås i unisexstørrelser og  
i vores grå skovcamouflagemønster. T-shirten er 
behagelig i varmt vejr og praktisk under en sweater, 
når det er køligt. Str. XS - XXL.

593 25 24-XX Kr. 127,20

FRITIDSBUKSER
Slidstærke bukser til aktiviteter udendørs. De er behagelige at 
have på og bevæge sig i. Bukserne har 4-vejs-stretchmateriale 
bagpå og på knæene, forstærket stof på udsatte steder og 
formsyede knæ. Taljen og længden kan nemt justeres, så de 
kommer til at sidde perfekt.

Kvinder, karbongrå/graperød, XS – L, 597 43 08-xx Kr. 895,20
Mænd, karbongrå/skovgrøn, S – XXL, 597 41 85-xx Kr. 895,20
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DUFFELTASKE, 70 L
Duffeltaske på 70 l i slidstærkt og holdbart materiale 
med praktiske detaljer til alle formål. Ydermaterialet er 
presenningstof, der holder taskens indhold tørt og er 
nemt at gøre rent. Den indvendige netlomme gør det 
nemt at holde orden på indholdet, og en ekstra praktisk 
skulderrem og to organiseringsposer er inkluderet. 

593 25 83-01 Kr. 559,20

FLEECEVEST
Du holder dig varm, men har armene fri. Fleecevesten er 
oplagt til mange aktiviteter udendørs, f.eks. når du saver 
brænde eller arbejder i haven. Det strikkede fleecestof er 
blødt og behageligt, og vesten fås i størrelser til både mænd 
og kvinder.

Kvinder, stålgrå, XS – L, 593 25 43-xx Kr. 439,20
Mænd, granitgrå, S – XXL, 593 25 44-xx Kr. 439,20

T-SHIRT BARKCAMOUFLAGE
Den langærmede T-shirt er det perfekte valg, når man 
ikke kan regne med vejret og helst skal have flere lag tøj 
på. T-shirten fås i unisexstørrelser og er flaskegrøn med 
Husqvarnas kronelogo som en del af barkcamouflage-
mønsteret. Velegnet til hverdagsbrug. Str. XS - XXL.

593 25 31-xx Kr. 191,20

HALSEDISSE
Halsedissen giver ekstra varme når du arbejder med 
lettere opgaver i skoven, så du ikke bliver kold, når det 
blæser på en kølig dag. Halsedissen fås i orange med 
vores barkcamouflagemønster med Husqvarna-logo. 

593 25 76-01 Kr. 31,20

BEANIE MED PIONEER-SAV
Huen er sort med print af vores Pioneer-sav  
foran. Den er lavet i et åndbart Coolmax Air materiale. 

593 25 37-01 Kr. 103,20

SHELL-JAKKE
En åndbar og vandafvisende skal jakke. 10 000 mm 
vandsøjletryk med flexible 4-vejs stretchmateriale,  
giver dig den bedst mulige komfort. Den har tapede 
sømme og praktiske detaljer som en polstret lomme  
til mobiltelefonen, skjult ventilation under ærmerne,  
så lufttilstrømningen kan reguleres, og lynlukning  
på ærmerne.

Kvinder, lilla, XS – L, 593 25 04-xx Kr. 1239,20
Mænd, grøn, S – XXL, 593 25 05-xx Kr. 1239,20

KASKETTER
Uanset om solen skinner eller ej, er Husqvarnas kasketter 
altid populære. Du kan vælge mellem tre forskellige typer 
– en klassisk orange kasket med justerbar lynlukning og 
print af vores Pioneer-sav, en granitgrå kanvaskasket med 
justerbart læderbånd og/eller en klassisk mørkegrøn 
kasket med justerbart læderbånd og print af vores grønne 
barkcamouflagemønster med orange skygge. Alle kasket-
ter er lette at justere med båndet i nakken. 

Pioneer-sav, orange, 593 25 39-01 Kr. 127,20
Granitgråt læderbånd, granitgrå,  
593 25 40-01 Kr. 159,20
Barkcamouflage, grøn, 594 72 97-01 Kr. 127,20

VINTERHUE
Når det er rigtigt koldt, er den 
behagelige hue dejlig varm. 
Fremstillet i Sverige af merinould. 
Granitgrå.

593 25 38-01 Kr. 159,20

HÆTTETRØJE
Hættetrøjen er rar at have på og perfekt som overtøj 
udendørs. Trøjen leveres i unisexstørrelser til både mænd 
og kvinder. Materialerne er bløde og behagelige, og trøjen 
fås i mosgrøn, så du kan gå i ét med naturen.

597 93 12-xx Kr. 503,20
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HUSQVARNA CARE™ PRO

HUSQVARNA CARE™

ET PARTNERSKAB 
UDOVER DET 
SÆDVANLIGE
Når du køber et Husqvarna-produkt, følger et komplet supportsystem med i købet, kende tegnet 

ved pålidelighed og høj kvalitet. En væsentlig del af oplevelsen er, at du skal kunne være sikker 

på, at dine produkter altid behandles på den bedst mulige måde, og at der anvendes de rigtige 

reservedele og komponenter. 

 Med Husqvarna Care™ PRO tilbyder vi en lang række servicetilbud og fordelagtige 

finansierings- og leasingmuligheder. Via Husqvarnas forhandlernet får du samtidig adgang  

til ekspert viden og service samt en ordning, der sikrer, at originale Husqvarna-reservedele  

kan leveres fra den ene dag til den anden i situationer, hvor tiden er afgørende.

 Tanken bag Husqvarna Care™ PRO er, at du skal kunne drive din virksomhed med succes, 

dvs. at udnytte arbejdstiden effektivt uden for mange omkostninger. Når vi tager os af det, 

slipper du for det.

UDVIDET GARANTI

EKSTRA RO I SINDET
Pålidelige redskaber kan stadig have brug for pålidelige garantimuligheder. Vores Automower®-
robot plæne klippere leveres med en standardgarantiperiode på et år, men du kan nemt forlænge  
den med yderligere to år. For alle vores kædesave betyder den udvidede garantiordning, at du  
har mulighed for at forlænge den 1-årige garantiperiode med et ekstra år.

  Udvidet garanti for Automower® – yderligere to år.
  Udvidet garanti for kædesave – et ekstra år.

HUSQVARNA-FORHANDLERE

VIDEN OG EKSPERTISE
Husqvarna har et verdensomspændende forhandler net, hvor din lokale Husqvarna-forhandler gerne 
hjælper med valg af de rigtige professionelle produkter til dine arbejdsopgaver. Forhandleren kan 
også rådgive om vedligeholdelse og udføre serviceeftersyn. Hvis du endnu ikke har fundet din 
lokale Husqvarna-forhandler, er det nemt at bruge søgefunktionen på www.husqvarna.dk
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Du kan finde flere oplysninger  
om Husqvarna Care™ PRO på 
www.husqvarna.dk

ORIGINALE HUSQVARNA-RESERVEDELE

ORIGINALE RESERVEDELE, NÅR ALTING SKAL  
FUNGERE OPTIMALT
Husqvarnas originale reservedele er din sikkerhed for, at dit Husqvarna-produkt kan fungere optimalt, 
også i det lange løb. De originale reservedele er udviklet specifikt til at kunne opfylde de samme krav 
som de fabriksmonterede dele i det oprindelige produkt. Jævnlig vedligeholdelse og regelmæssige 
serviceeftersyn, hvor der anvendes originale Husqvarna-reservedele, der passer specifikt til dit produkt, 
er din bedste garanti for, at du kan arbejde sikkert og kontinuerligt uden afbræk og nyde den helt 
specielle fornemmelse af Husqvarna-kvalitet.
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Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.  
Husqvarna and other product and feature marks are trademarks  

of Husqvarna Group or its licensors.

Husqvarna A/S, Lejrvej 19, 3500 Værløse.  
Tlf. 70 26 47 70.

www.husqvarna.dk

* Alle vilkår og betingelser findes på husqvarna.com/fleetservices.

	■ Overvåg og kontrollér dine robotplæneklippere
	■ Fuld kontrol over lagerbeholdningen
	■ Placering af alt udstyr
	■ Opdateret statistik over forbrug
	■ Basis for serviceeftersyn/udskiftning
	■ Åben platform: Tilslut alle dine maskiner

3 MÅNEDERS 
GRATIS PRØVE

PERIODE*
Intet abonnementsgebyr  

på sensorer i  
prøveperioden.


