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SKOGS- OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER

Prestanda, design
och tradition.
I 325 år har våra ingenjörer strävat efter att minska avståndet
mellan människa och maskin. Resultatet är ergonomiska och
innovativa kraftpaket. Oavsett vilken utmaning du har framför
dig är du alltid redo med en Husqvarna.

Oavsett utmaning.
Yrkesproffsen litar på vår utrustning eftersom vi testar den i tuffa förhållanden
som kräver styrka, precision och hållbarhet. Detta innebär att du kan lita på
alla produkter från Husqvarna. Oavsett vilken uppgift du står inför har vi
produkterna som hjälper dig att genomföra den. Utforska vår produktvärld
där kraft och hastighet kombineras med säkerhet genom innovativ teknik.
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BATTERISERIEN

Husqvarna
Battery Series.
Rena, tystgående
och kraftfulla.
Husqvarnas batteriserie innehåller effektiva handhållna
maskiner som drivs av ett kraftfullt 36V litiumjonbatteri.
Detta ger samma höga och konstanta effekt som hos våra
bensindrivna maskiner. Du får betydligt mindre buller och
vibrationer, minimalt underhåll – och inga avgaser alls.
Dessutom kan du skifta batteri mellan maskinerna och
på så sätt hålla arbetet igång. Maskinerna levereras
med en extremt snabb laddare. Batterierna finns
med två olika amperetal (2,1 Ah och 4,2 Ah) för
att tillhandahålla den prestanda du behöver.
Det finns även ryggburna batterier som gör
att du kan arbeta upp till en hel dag
mellan laddningarna.

ENKEL ANVÄNDN

ING

TYDLIG KNAPPSATS Alla produkter i
Husqvarnas batteriserie hanteras smidigt med
hjälp av några knappar.

STÖR EJ

LÅG LJUDNIVÅ Vår tystgående, egenut
vecklade motor ger en behaglig arbetsmiljö med
minimal påverkan på omgivningen.

MAX. DRIF TTID

SAVE ™ Alla Husqvarnas handhållna, batteri
drivna produkter har savE™ – ett batterisparläge
som du kan välja när du vill maximera drifttiden.

BATTERIDRIVNA MOTORSÅGAR, RÖJSÅGAR, HÄCKSAXAR OCH BLÅSARE
Se alla modeller på mittuppslaget
Läs mer på husqvarna.se

Nyhet!

Professionella blåsare.

Kraftfulla motorsågar.

Husqvarnas batteridrivna blåsare är högpresterande
produkter som är byggda för professionell rengöring såväl
utomhus som inomhus. De är lätta, tystgående och mycket
enkla att använda. Typiska användningsområden är rengöring
av arenor, stadskärnor, bostadsområden och andra buller
känsliga miljöer, samt inuti lador och stall.

Husqvarnas batteridrivna motorsågar är kraftfulla
och tystgående och även mycket lätta att använda och
underhålla. Maskinerna finns i fyra utföranden – ett för
sporadisk användning på tomten, ett för intensiv året-runtanvändning och ett för professionell heltidsanvändning.
Utöver dessa finns också en topphandsåg för arborister.

Välbalanserade röjsågar
och trimmers.

Tystgående häcksaxar.

Husqvarna har fyra typer av batteridrivna grästrimmers
som tillgodoser behoven hos villaägare, markägare och
professionella grönytevårdare med högt ställda krav.
De är alla tystgående, lätta, välbalanserade, underhållsfria
och mycket enkla att använda. Det idealiska valet för
grästrimning i bostadsområden eller andra bullerkänsliga
områden.

Husqvarnas batteridrivna häcksaxar är välbalanserade,
användarvänliga och går tyst och smidigt utan att störa
omgivningen. Det finns fyra olika modeller som täcker
olika behov för allt från användning på tomten till
professionella häcksaxar med samma prestanda som
hos bensindrivna maskiner.

INNOVATIVA NYHETER

Ett batteri
för alla maskiner.
Alla maskiner i Husqvarnas batteriserie använder samma
slags Li-Ion-batteripaket, vilket innebär att du kan byta
batteri mellan olika maskiner och fortsätta arbeta.
Laddaren är extremt snabb vilket gör att batteriet är
redo för arbete efter bara en lunchrast.
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MOTORSÅGAR

Proffsen ger dig kraft
att bli ännu bättre.
Genom att alltid lyssna på och lära av professionella skogsarbetare kan vi
skapa ett motorsågssortiment som uppfyller verkliga behov. Därför är ett
nära samarbete med skogsproffs en mycket viktig del av utvecklingsarbetet.
Med hjälp av deras erfarenheter kan vi förbättra design och skapa nya
funktioner, vilket garanterar kraftfulla och högpresterande maskiner som
gör det jobb de är konstruerade för.

OPTIMAL PRESTAN

DA

AUTOTUNE ™ Finjusterar automatiskt motorn
för optimal drift utifrån temperatur, bränsletyp
och filterskick, osv.

TRIPPEL SÄKERHET

TRIOBRAKE ™ En funktion som möjliggör
säkrare och mer ergonomisk sågning genom att
kedjebromsen aktiveras med en liten rörelse
med höger handled.

RÅST YRKA

X-TORQ ® Motortekniken X-TORQ® ger högt
vridmoment och minskar bränsleförbrukningen
med uppemot 20 % och avgasemissionerna med
upp till 75 %*.

Titta på 560 XP®-filmen och se
motorsågen i arbete. Ladda ner
en QR-läsare gratis på din smarta
telefon och scanna koden.

Vad du får. Och hur vi löser det.
SMIDIGARE START

SMART START ® Motorn och startapparaten
är konstruerade så att maskinen startar snabbt
med minimal ansträngning. Motståndet i startlinan
har minskats med uppemot 40 %*.
* Jämfört med motsvarande modeller utan denna funktion.

LÄNGRE UNDERH
INTERVALL

ÅLLS-

AIR INJECTION ™ Centrifugalreningssystem
för minskat slitage och längre driftintervall mellan
filterrengöringarna. På så sätt kan du arbeta
längre skift.

BEKVÄM ANVÄNDN

ING

LOW VIB ® Effektivt avvibreringssystem
absorberar vibrationer och verkar avlastande
på användarens armar och händer. För bekvämare
användning.
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MOTORSÅGAR FÖR ALLA TYPER AV UPPGIFTER

Professionellt heltidsanvändande.

När kraft, prestanda och högsta effektivitet krävs levererar
våra avancerade motorsågar detta och mer därtill. Med
funktioner som underlättar långa, krävande skift för heltids
arbetande skogsarbetare och arborister. XP®-motorsågarna
är utrustade med alla de senaste egenskaperna för maximal
prestanda i alla lägen. Air Injection™ håller motorn ren,
Low Vib® minskar vibrationerna och AutoTune™ gör att
motorn går optimalt i alla väderförhållanden, på olika
höjder och med olika bränslekvaliteter.

PROFFSTILLBEHÖREN

Utrusta dig
som ett proffs.
Husqvarna bygger in modern design i
skyddskläder för maximal komfort och
säkerhet av material som används för sina
tekniska egenskaper och höga slitstyrka.
Använd alltid godkänd skyddsutrustning
vid arbete med motorsåg.
Läs mer om Husqvarna
skogstillbehör på sidan 38.

HUSQVARNA 560 XP ®
59,8 cm³, 3,5 kW, svärdlängd 33 – 60 cm, 5,7 kg. RevBoost™,
AutoTune™, Air Injection™, X-TORQ® och Low Vib®.
Finns med uppvärmda handtag och förgasare.

Se alla modeller på mittuppslaget
Läs mer på husqvarna.se

Periodvis professionell användning
Robusta och kraftfulla maskiner som är idealiska för
professionella användare såsom entreprenörer och
anställda inom kommunal förvaltning.Vårt sortiment av
professionella motorsågar är späckat med egenskaper
som är perfekta för periodvis intensiv användning.

Allround-användande.
Lätta att starta och manövrera och idealiska för
användare som inte arbetar med såg så ofta. Motor
sågarna är konstruerade för allt från kvistning och
fällning till vedsågning. Och tack vare X-TORQ®motorn blir arbetet mer bekvämt.

Sporadiskt
användande.
Maskinerna erbjuder utmärkt kap
prestanda, är lätta att starta och har
funktioner som gör användningen både
bekväm och flexibel. Detta gör dem
idealiska för lättare avverkningsarbete
som kapning av mindre träd och ved.

TRIOBRAKE™ – EN UNIK HUSQVARNA-FUNKTION

Säkerhet, ergonomi och effektivitet.
Allt förbättras med TrioBrake™.
TrioBrake™ är en unik funktion på utvalda Husqvarna-motorsågar.
Funktionen erbjuder ytterligare ett sätt att aktivera kedjebromsen
genom en liten rörelse med höger handled. Detta ökar säkerheten
och gör ditt arbete både mer effektivt och ergonomiskt eftersom
TrioBrake™ aktiveras om du inte använder rätt arbetsteknik.
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Ett sortiment som täcker
alla tänkbara behov.
Alla som äger en gräsmatta har sina specifika behov när det gäller gräsklippningen.
I vårt sortiment finns det garanterat en lösning som passar alla tänkbara önskemål.
Från självgående gräsklippare till åkbara maskiner. För dig som önskar mångsidighet
finns det tillbehör som möjliggör användning året om. Att välja en Husqvarnamaskin betyder trygghet, men framförallt att du får en lösning som kommer vara
till glädje under många år framöver.

Traditionell klippning.
För dem som bestämt sig för en traditionell gräs
klippare kan vi erbjuda ett gräsklipparsortiment som
passar många olika gräsmattor och användare. Om du
är ute efter mångsidigheten med olika klippmetoder,
rekommenderar vi en modell med uppsamlare som
också erbjuder mulching och bakutkast när du klip
per gräsmattan. Eftersom vi inser att ingen gräsmatta
är den andra lik kan du vara säker på att hitta en
maskin som har alla de egenskaper du behöver för ett
perfekt resultat men som även underlättar livet och
gör arbetet roligare.

Fantastiska klippresultat
utan att lyfta ett finger.
Om du alltid velat ha en egen trädgårdsmästare har du en i
Husqvarnas Automower®, den första robotklipparen och den
fortsatt obestridde ledaren vad gäller teknik och prestanda.
Maskinen kan arbeta dygnet runt, dag ut och dag in, så att du
kan tänka på annat och samtidigt njuta av fina resultat och en
välskött gräsmatta.

Flexibilitet
utöver det vanliga.
Om du vill njuta av åkningen samtidigt som du
lätt tar dig runt alla hinder är en Rider från
Husqvarna tveklöst gräsklipparen för dig. Den har
många funktioner som hjälper dig att få jobbet
gjort. Bakvagnsstyrningen gör Ridern lätt att vända
och manövrera med liten vändradie. Det front
monterade klippaggregatet gör det lätt att komma
åt där det är svårklippt och klipper utan problem
under buskar och längs med staket.

GRÄSKLIPPARE

Din nya arbetshäst.
Med kvalitetsprestanda och enkel drift tillför
Husqvarnas traktorer mångsidighet i trädgårds
arbetet. Det breda tillbehörssortimentet och
inbyggda valet av klippmetoder gör våra trädgårds
traktorer mycket användbara. Perfekt för effektiv
grönyteskötsel och olika arbetsuppgifter på tomten.
Husqvarna-traktorerna kan utrustas med släpvagn,
spridare, snöslunga och annat som gör dem till
effektiva arbetshästar i trädgården året om.

AUTOMOWER ®

RIDER

TRAKTOR

Utmärkt manövrerbarhet
Mångsidigt klippsystem
Uppsamlare
BioClip ®
Året-runt-bruk
Batteridriven
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ROBOTGRÄSKLIPPARE

Vacker gräsmatta – jämt!
Vad krävs för att tillverka en robotgräsklippare som kan hålla gräsmattan snygg
i alla trädgårdar oavsett väderlek, komplexa former, smala passager, lutningar,
rabatter och andra hinder? Vårt svar på den frågan är 20 års utmaningar,
erfarenheter och löpande utveckling. Sedan 1995 har vi finslipat vår ursprungliga
Husqvarna Automower® till det mest beprövade, pålitliga och omfattande
sortimentet av robotklippare på marknaden. I dagens Automower®-sortiment
hittar du din särskilda favorit som är optimal för just din trädgårds storlek
och utformning.

ÖM
INSTALLERA OCH GL

PÅLITLIGHET Husqvarna Automower® är
utrustad med avancerade tekniska lösningar för
högsta möjliga pålitlighet, kvalitet och klippresultat.
Detta innebär underhållsfri drift och minimalt
servicebehov.

GL ADA GRANNAR

ELIMINERA BULLER OCH AVGASER
Miljövänlig, batteridriven och tystgående
robotklippare som klipper gräset utan att avge
några farliga avgaser. Den arbetar i din trädgård
utan att grannarna märker det.

SMART ANVÄNDN

ING

FÖRPROGRAMMERING Du bestämmer
om du vill att din robotgräsklippare ska klippa
gräsmattan dygnet runt, 7 dagar i veckan.

Vad du får. Och hur vi löser det.
VÄLMÅENDE
GRÄSMAT TA

UNIK KLIPPNING Tre rakbladsliknande
knivblad ger rena snitt. Kortare gräsklipp innebär
bättre gödning, utmärkta klippresultat utan mossa
och lägre bränsleförbrukning.

ANPASSAR SIG EF TE
GRÄSVÄXTEN

R

VÄDERTIMER Din Husqvarna Automower®
maximerar automatiskt klipptiden under perioder
med kraftig grästillväxt. I soligt och torrt väder,
eller sent på säsongen, klipper robotgräsklipparen
mindre och minskar på så sätt slitage på
gräsmatta och gräsklippare.

PROBLEMFRIHET

GPS-STÖDD NAVIGERING Tack vare
det inbyggda GPS-systemet känner Husqvarna
Automower® 330X av vilka delar av trädgården
den har avverkat och säkerställer därigenom ett
utmärkt klippresultat.
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ROBOTGRÄSKLIPPARE FÖR ALLA TYPER AV GRÄSMATTOR

Husqvarna Automower®
klarar alla utmaningar.
En Husqvarna Automower® robotgräsklippare klarar kullar och sluttningar med
upp till 45 % lutning. Tack vare en inbyggd sensor klipper den runt träd, buskar
och rabatter galant, i såväl solsken som ösregn. Inställningarna är också enkla.
Så fort du har planerat ditt klippområde och lagt ut begränsningskabeln är din
Automower® redo att ta sig an uppgifterna i trädgården. När det sedan är dags
för laddning leder en guidekabel robotgräsklipparen till laddstationen.
Säkerheten utgör inte heller något problem. Så snart du lyfter
eller tippar maskinen stannar knivarna automatiskt.

För installation och fler tips
om problemfri gräsklippning,
se Husqvarna Automower®
i arbete.

MAXIMERA DIN AUTOMOWER®

Rätt tillbehör.
Skal, vägghängare, strålkastare, GPS-enheter,
terrängpaket, hjulborstsats, mjuk transportväska,
färgkollektioner, iPhone-app och mycket annat.
Med vårt sortiment av smarta tillbehör blir inte
bara förberedelsearbetet enklare utan du kan
även skräddarsy din maskin och göra den roligare
att använda.

Se alla modeller på mittuppslaget
Läs mer på husqvarna.se

Nya generationens Husqvarna Automower®
fortsätter att visa vägen inom robotklippning.

Nyhet!

För mindre gräsmattor
med stora ambitioner.

Intelligenta gräsklippare
som kan hantera de
flesta gräsmattor.

Automower® 305 och 308 är bas
modellerna i sortimentet och har
kapacitet för gräsmattor på
500 – 800 m². Precis som sina äldre
kusiner arbetar de dag och natt i alla
väder för att åstadkomma en vacker
och naturligt gödd gräsmatta som klip
per varje grässtrå bit för bit. Båda två
finns i granitgrått eller polarvitt.

Automower® 310 och 315 är två nya
modeller i robotklipparsortimentet.
De lämpar sig för gräsmattor på
1 000 till 1 500 m² och är intelligent
utformade för att hantera alla slags
former, lutningar och passager. Granit
grått kan enkelt bytas ut till polarvitt
eller Husqvarna-orange. Det är bara
att byta hölje.

Avancerade
gräsklippare för
komplexa och krävande
gräsmattor.
Automower® 320 och 330X är avan
cerade robotklippare med kapacitet
för gräsmattor på 2 200 – 3 200 m².
Maskinerna tacklar utan problem branta
lutningar, snäva passager, krävande
terräng och komplexa former. De är
även utrustade med vädertimer och
anpassar automatiskt klippschemat till
gräsets tillväxttakt för maximal kapaci
tet och optimala klippresultat. De nya,
supertysta motorerna gör dem till de
tystaste modellerna i sortimentet.

Klassiska gräsklippare med beprövad kapacitet.
Husqvarna Automower® har visat prov på sin kvalitet i åratal. Automower® Solar
Hybrid tar hjälp av solljus för att ladda batterierna och ökar därigenom kapaciteten
till 2 200 m². Automower® 265 ACX är toppmodellen med en kapacitet på upp
till 6 000 m² vilket gör den lämplig för användning i miljöer som hotellträdgårdar
och stadsparker.
Modellen på bilden marknadsförs ej i Sverige.

INNOVATIVA NYHETER

Automower® Connect.
Koppla in en smartphone
och ta kontrollen.
Nu kan du utrusta din Automower® 320 och 330X med ett nytt tillbehör som gör
det möjligt för dig att styra, konfigurera och övervaka din robotklippare med hjälp av
en app i mobilen. Få aktuell status och skicka kommandon till robotklipparen, se hela
menysystemet, spåra maskinens position och ta emot larm – var du än befinner dig.

ROBOTGRÄSKLIPPARE | 17

GRÄSKLIPPARE

För utmanande trädgårdar
och dig som klipper ofta.
Alla våra gräsklippare är konstruerade för högsta prestanda och effektivitet
med genomtänkta ergonomiska lösningar. Maskinerna är utrustade med
högspecificerade, lättstartade motorer och hållbara klippaggregat för
förstklassiga klippresultat varje gång. Så oavsett vilken Husqvarna-modell
du väljer kan du förvänta dig en robust och pålitlig gräsklippare som
arbetar för en frisk och välskött gräsmatta.

GRÄSKLIPPARE FÖR ALLA TYPER AV GRÄSMATTOR
Se alla modeller på mittuppslaget
Läs mer på husqvarna.se

Semi Pro-serien.
Robusta gräsklippare med utökad hållbarhet för krävande
användning. Den kompakta designen ger utmärkt manövrerbarhet
och de avvibrerande handtagen gör varje arbetsmoment skönare.
Enkel och underhållsfri framhjulsdrift för enklare manövrering.
Modellen på bilden marknadsförs ej i Sverige.

Nya Husqvarna LC 356 AWD har
revolutionerande köregenskaper.
Fyrhjulsdrift, hög effekt och prestanda. Denna senaste gräsklippare
från Husqvarna är utrustad för de mest krävande trädgårdar.
Tack vare enkel hastighetsinställning och körprestanda i kombination
med fyrhjulsdrift är branta sluttningar och svårklippta ytor inte
längre några problem. Snabb klipphastighet, breda klippaggregat och
tre klippmetoder att välja bland är bara några av de egenskaper
som gör skillnad för din gräsmatta.

MINDRE EXTRAJO

BB

UPPSAMLING Förhindrar ogrässpridning
och städar bort löv och kvistar från gräsmattan
för ett snyggt och prydligt resultat.

FRISKARE GRÄSMAT

TOR

BIOCLIP ® Mulching hjälper till att frigöra
näringsämnen, som kväve, i jorden vilket gynnar
gräsväxten och gräsmattans allmänna kondition
samt motverkar uppkomsten av ogräs.

EFFEKTIV KLIPPNIN

G

BAK- ELLER SIDOUTKAST Dessa
klippsystem har hög kapacitet och lämpar
sig mer för högre och grövre gräsytor som
sällan klipps.

INNOVATIVA NYHETER

Att starta en gräsklippare
har aldrig varit enklare.
Om du känner till start-/stoppfunktionen hos moderna bilar,
får du en uppfattning om det nya Instant Start-systemet som
Husqvarna nu lanserar tillsammans med den nya gräsklipparen
LC 353VI. Dra i handtaget tills motorn startar. Släpp handtaget
och motorn stannar. Systemet drivs av ett snabbladdande
batteri som sitter lätt åtkomligt på motorn.
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Se hela produktsortimentet på mittuppslaget.

För senaste nytt,
produktinformation och hjälp.
På Husqvarnas hemsida finns all produktinformation du kan önska dig men även mycket
annat som hjälper dig att uppnå ett perfekt resultat vid varje jobb. Här hittar du kampanj
erbjudanden, hjälp och råd om produkter samt tillbehör som ökar maskinernas mång
sidighet. Och inte minst ett omfattande sortiment av professionella skyddskläder. Om du
vill tala med någon av våra representanter direkt lotsar funktionen ”sök återförsäljare”
dig till närmaste Husqvarna-specialist.

PRODUKTINFORMATION OCH INSTRUKTIONSMANUALER
Här på husqvarna.se kan du ladda ned manualer för alla dina Husqvarna-maskiner
samt hitta ytterligare information som hjälper dig i ditt arbete.

ANPASSA DIN PRODUKTSÖKNING
Med vår senaste sökfunktion kan du begränsa din sökning
med hjälp av specifik information. På så sätt kan vi guida dig
fram till den bästa maskinen för de funktioner du söker.

BESÖK VÅRA MOBILA WEBBPLATSER
Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att ta emot
och hitta information om Husqvarna. Vår mobila webbplats har
skräddarsytts för alla mobiltelefoner, som t.ex. smarta telefoner
som hjälper till att ansluta våra olika informationskanaler –
webbplatsen, produktkatalogen och andra trycksaker plus våra
kanaler på YouTube och Facebook.
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Se hela produktsortimentet på mittuppslaget.

Husqvarna-återförsäljare
betyder tryggare och bättre köp.
Husqvarna-maskiner säljs exklusivt via registrerade återförsäljare. På så vis kan du vara
säker på att alltid få prata med någon som är utbildad och kan våra maskiner. Och som
vet vilken lösning som passar dig och din trädgård bäst.

HITTA NÄRMASTE
HUSQVARNA-ÅTERFÖRSÄLJARE
På husqvarna.se finns en sökfunktion där
du bara behöver mata in ditt postnummer.
Direkt får du en karta över vägen till din
närmaste Husqvarna-återförsäljare.

VAD DU FÅR HOS VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
Våra lokala representanter besvarar alla dina frågor,
ger råd och tipsar dig om den bästa maskinen. De är
specialutbildade, har kunskapen, verktygen och resurserna
att hantera alla Husqvarna-maskiner. När allt kommer
omkring är de ju servande fackhandlare med service
som sitt signum.
 Hjälp och råd om alla
Husqvarna-maskiner
 Reservdelar och tillbehör
 Service och reparation

MATCHA DINA MASKINER MED RÄTT TILLBEHÖR
Med rätt tillbehör blir jobben enklare och resultaten bättre.
Våra tillbehör kompletterar våra maskiner och ökar både
funktionalitet och mångsidighet. De ger dig full kontroll över
arbetet och hjälper dig att lättare uppnå önskat resultat.
Du hittar vårt kompletta tillbehörssortiment på husqvarna.se.
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MOTORSÅGAR
Bensindrivna motorsågar

HUSQVARNA 3120 XP®
118.8 cm³, 6.2 kW, 60 – 105 cm, 10.4 kg.
13.600:– Endast motorenhet.

HUSQVARNA 390 XP® G
87.9 cm³, 4.8 kW, 45 – 70 cm, 7.2 kg.
11.400:– Endast motorenhet.

HUSQVARNA 576 XP® G AUTOTUNE™
73.5 cm³, 4.2 kW, 38 – 70 cm, 7 kg.
11.700:– Endast motorenhet.

HUSQVARNA 372 XP® G X-TORQ®
70.7 cm³, 4.1 kW, 38 – 70 cm, 6.6 kg.
10.800:– Endast motorenhet.

HUSQVARNA 562 XP® G
59.8 cm³, 3.5 kW, 38 – 71 cm, 6.1 kg. 9.800:–

HUSQVARNA 560 XP® G
59.8 cm³, 3.5 kW, 33 – 60 cm, 5.8 kg. 9.600:–

HUSQVARNA 560 XP®
59.8 cm³, 3.5 kW, 33 – 60 cm, 5.6 kg. 8.800:–

HUSQVARNA 550 XP® G TRIOBRAKE™
50.1 cm³, 2.8 kW, 33 – 50 cm, 5.2 kg. 9.300:–

HUSQVARNA 550 XP® G
50.1 cm³, 2.8 kW, 33 – 50 cm, 5.1 kg. 9.200:–

HUSQVARNA 550 XP®
50.1 cm³, 2.8 kW, 33 – 50 cm, 4.9 kg. 8.400:–

HUSQVARNA 543 XP® G
43.1 cm³, 2.2 kW, 33 – 45 cm, 4.5 kg. 7.800:–

HUSQVARNA 543 XP®
43.1 cm³, 2.2 kW, 33 – 45 cm, 4.5 kg. 7.000:–

HUSQVARNA T540 XP®
37.7 cm³, 1.8 kW, 30 – 40 cm, 3.7 kg. 7.400:–

HUSQVARNA 545 TRIOBRAKE™
50.1 cm³, 2.5 kW, 33 – 50 cm, 4.9 kg. 7.700:–

HUSQVARNA 545
50.1 cm³, 2.5 kW, 33 – 50 cm, 4.9 kg. 7.600:–

HUSQVARNA T435
35.2 cm³, 1.5 kW, 30 – 35 cm, 3.4 kg. 5.900:–

HUSQVARNA 450e
50.2 cm³, 2.4 kW, 33 – 50 cm, 5.1 kg. 6.600:–

HUSQVARNA 445e TRIOBRAKE™
45.7 cm³, 2.1 kW, 33 – 50 cm, 5.1 kg. 5.900:–

HUSQVARNA 445e
45.7 cm³, 2.1 kW, 33 – 50 cm, 5.1 kg. 5.800:–

HUSQVARNA 440e TRIOBRAKE™
40.9 cm³, 1.8 kW, 33 – 45 cm, 4.6 kg. 5.000:–

HUSQVARNA 440e
40.9 cm³, 1.8 kW, 33 – 45 cm, 4.4 kg. 4.900:–

HUSQVARNA 439
35.2 cm³, 1.5 kW, 30–40 cm, 3.9 kg. 5.000:–

HUSQVARNA 435e
40.9 cm³, 1.6 kW, 33 – 45 cm, 4.4 kg. 4.600:–

HUSQVARNA 435
40.9 cm³, 1.6 kW, 33 – 45 cm, 4.2 kg. 3.900:–

965 96 04-01

966 57 01-01

966 64 83-33

965 98 27-12

967 15 69-33

967 15 58-33

965 06 14-01

966 00 90-15

966 64 81-33

966 64 91-33

967 15 68-33

967 15 53-12

966 87 42-01

966 00 89-15

966 77 62-33

966 64 85-33

967 15 66-33

967 15 55-33

965 96 85-01

966 64 89-33

966 77 61-33

966 99 72-12

967 15 57-33

967 15 54-33

Eldrivna motorsågar
HUSQVARNA 321 ELECTRIC
230 V, 2000 W, 35 – 40 cm. 2.250:–
967 54 71-14

HUSQVARNA 317 ELECTRIC
230 V, 1700 W, 35 – 40 cm. 1.950:–
967 54 31-14

HUSQVARNA 135
40.9 cm³, 1.4 kW, 36 – 40 cm, 4.4 kg. 2.600:–
966 76 18-02

Batteridrivna motorsågar

HUSQVARNA 136Li
36 V, 330 W, 3.1 kg exkl. batteri. 4.300:–
967 27 66-01

Ett BLi150 batteri väger 1.3 kg.

HUSQVARNA 436Li
36 V, 330 W, 10 – 16", 2.7 kg exkl. batteri.
Komplett med 1 batteri och
batteriladdare QC 330
6.000:–
Utan batteri och batteriladdare
3.200:–
966 72 90-42 / 966 72 90-12

HUSQVARNA 536Li XP®
36 V, 330 W, 10 – 16", 2.6 kg exkl. batteri.
Komplett med 2 batterier och
batteriladdare QC 330
9.100:–
Utan batteri och batteriladdare
3.900:–
966 72 91-62 / 966 72 91-12

HUSQVARNA T536Li XP®
36 V, 330 W, 10 – 14", 2.4 kg exkl. batteri.
Komplett med 2 batterier och
batteriladdare QC 330
9.600:–
Utan batteri och batteriladdare
4.400:–

966 72 92-62 / 966 72 92-12

GRÄSKLIPPARE

HUSQVARNA LC 356 AWD
Honda, TrioClip®, AWD, 56 cm.
7.400:– 961 41 02-92

HUSQVARNA LC 356VB
Honda, TrioClip®, BBC, 56 cm.
6.500:– 961 41 02-88

HUSQVARNA LC 356V
Honda, TrioClip®, 56 cm.
5.600:– 961 41 02-91

HUSQVARNA LC 353VI
B & S, självgående, uppsamlare /
BioClip®, 43 cm. 6.600:–

HUSQVARNA LC 348V / 348VE
B & S, självgående, uppsamlare /
BioClip®, 48 cm. 5.900:– / 6.900:–

HUSQVARNA LB 348V
B & S, 48 cm, självgående.
4.900:– 967 23 87-01

HUSQVARNA LB 155S
Honda, GCV160, BioClip®, 53 cm.
4.300:– 961 21 00-27

HUSQVARNA LB 553S
Honda, GCV160, BioClip®, 53 cm.
9.100:– 967 25 71-01

HUSQVARNA LB 146
B & S, 46 cm.
2.950:– 967 25 77-01

967 30 38-01

967 23 88-01 / 967 23 89-01

LUFTKUDDEKLIPPARE

HUSQVARNA GX 560
Honda, 50.5 cm.
9.100:– 964 00 06-01

Robotgräsklippare

Handgräsklippare
HUSQVARNA 540
40 cm, 12 – 38 mm,
9.1 kg. 1.450:–

964 94 40-01

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 265 ACX
6.000 m² (+/– 20 % ). 45.900:–

HUSQVARNA
AUTOMOWER® SOLAR HYBRID
2.200 m² (+/– 20 % ). 28.500:–

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 330X
3.200 m² (+/– 20 % ). 26.900:–

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 320
2.300 m² (+/– 20 % ). 22.900:–

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 310
1.000 m² (+/– 20 % ). 16.900:–

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 315
1.500 m² (+/– 20 % ). 19.900:–

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 308
800 m² (+/– 20 %). 14.900:–

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 305
500 m² (+/– 20 %). 12.900:–

966 74 76-21

967 16 84-21

967 28 35-99

967 28 36-99

967 16 82-21

967 16 77-21

967 16 79-21

HUSQVARNA 54
40 cm, 12 – 38 mm, 8.6 kg. 990:–
964 91 40-52

966 76 67-21

HÄCKSAXAR

HUSQVARNA
226HD75S
23.6 cm³, 0.85 kW,
75 cm, 5.9 kg. 6.700:–
967 27 99-01

HUSQVARNA
226HD60S
23.6 cm³, 0.85 kW,
60 cm, 5.7 kg. 6.500:–
967 27 98-01

HUSQVARNA
327HE4X
24.5 cm³, 0.9 kW,
55 cm, 6.6 kg. 8.600:–
966 55 99-01

HUSQVARNA
327HE3X
24.5 cm³, 0.9 kW,
55 cm, 6.5 kg. 8.100:–
966 55 98-01

HUSQVARNA
327HDA65X
24.5 cm³, 0.9 kW,
65 cm, 6.2 kg. 7.900:–
965 20 19-01

HUSQVARNA
122HD60
21.7 cm³, 0.6 kW,
60 cm, 4.9 kg. 3.800:–
966 53 24-01

HUSQVARNA
122HD45
21.7 cm³, 0.6 kW,
45 cm, 4.6 kg. 3.400:–

966 53 23-01

Batterihäcksaxar

HUSQVARNA 136LiHD45
36 V motor (4-borst), knivlängd 50 cm.
Vikt 3.1 kg (exkl. batteri). 3.400:–
967 19 37-01

HUSQVARNA 536LiHD60X
36 V motor (4-borst), knivlängd 60 cm.
Vikt 3.5 kg (exkl. batteri).

HUSQVARNA 536LiHD70X
36 V motor (4-borst), knivlängd 70 cm.
Vikt 3.6 kg (exkl. batteri).

Komplett med batteri och batteriladdare QC 330 7.100:–
Utan batteri och batteriladdare 3.700:–

Komplett med batteri och batteriladdare QC 330 7.500:–
Utan batteri och batteriladdare 4.100:–

966 72 94-01 / 966 72 94-02

966 72 95-01 / 966 72 95-02

JORDFRÄSAR

HUSQVARNA
TR 430 DUAL
Subaru, EX17, 43 cm.
13.900:– 960 91 00-18

HUSQVARNA
TR 430
Subaru, EX17, 43 cm.
11.900:– 960 91 00-16

HUSQVARNA
TF 434P
Subaru, EP17, 80 cm.
11.200:– 966 78 70-01

HUSQVARNA
TF 334
B & S 950, 80 cm.
8.900:– 967 25 89-01

HUSQVARNA
TF 324
B & S 750, 60 cm.
8.100:– 967 25 88-01

HUSQVARNA
TF 224
B & S 550, 60 cm.
6.200:– 967 25 87-01

HUSQVARNA T300RS
COMPACT PRO
Subaru, EH035, 24 cm.
5.700:– 967 33 01-01

RIDERS

HUSQVARNA
RIDER 422Ts AWD
B & S, 12.6 kW, 3000 v / min,
hydrostatisk AWD, 103 / 112 / 122 cm.
99.900:– * 967 29 21-01

HUSQVARNA
RIDER 418Ts AWD
Kawasaki, 10.6 kW, 2900 v / min,
hydrostatisk AWD, 94 – 112 cm.
87.900:– * 967 29 20-01

HUSQVARNA
RIDER 316TXs AWD
Kawasaki, 9.8 kW, 3100 v / min,
hydrostatisk AWD, 94 – 112 cm.
69.900:– * 967 29 19-01

HUSQVARNA
RIDER 316Ts AWD
Kawasaki, 9.6 kW, 2900 v / min,
hydrostatisk AWD, 94 – 112 cm.
67.900:– * 967 29 18-01

HUSQVARNA
RIDER 316T AWD
Kawasaki, 9.6 kW, 2900 v / min,
hydrostatisk AWD, 94 – 112 cm.
63.500:– * 967 29 17-01

HUSQVARNA RIDER 316T
Kawasaki, 9.6 kW, 2900 v / min,
hydrostatisk, 94 – 112 cm.
49.900:– * 967 29 16-01

HUSQVARNA RIDER 320 AWD
B & S, 10.6 kW, 2900 v / min, hydrostatisk AWD, 94 – 112 cm.
53.500:– * 967 29 15-01

HUSQVARNA RIDER 318
B & S, 9.6 kW, 2900 v / min,
hydrostatisk, 94 – 112 cm.
42.900:– * 967 29 14-01

HUSQVARNA RIDER 216 AWD
B & S, 9.6 kW, 2900 v / min,
hydrostatisk AWD, 94 – 103 cm.
39.900:– * 967 29 12-01

HUSQVARNA RIDER 216
B & S, 9.6 kW, 2900 v / min,
hydrostatisk, 94 – 103 cm.
33.500:– * 967 29 11-01

HUSQVARNA RIDER 213C
B & S, 6.7 kW, 3000 v / min,
hydrostatisk, 94 cm. 37.500:– **

HUSQVARNA RIDER 115C
B & S, 9.5 kW, 3000 v / min,
hydrostatisk, 95 cm. 32.500:– **

HUSQVARNA RIDER 112C
B & S, 6.8 kW, 3000 v / min,
hydrostatisk, 85 cm. 27.900:– **

HUSQVARNA RIDER 112C5
B & S, 6.8 kW, 3000 v / min,
manuell, 85 cm. 22.900:– **

HUSQVARNA
RIDER BATTERI
135 Ah, 3×12 V, 85 cm. 39.900:– **
967 18 70-01
Komplett med
laddare och batterier.

967 29 10-01

* Exkl. klippaggregat.

967 25 27-01

967 17 84-01

967 17 85-01

* * Inkl. klippaggregat.

TRAKTORER

SNÖSLUNGOR

HUSQVARNA TC 238
B & S, 9.2 kW @ 2600 v / min, 97 cm.
hydrostatisk. 28.900:– 960 51 01-26

HUSQVARNA TC 138
B & S, 8.6 kW @ 2600 v / min, 97 cm.
hydrostatisk. 20.900:– 960 51 01-24

HUSQVARNA TS 342
B & S, 11.1 kW @ 2600 v / min, 107 cm.
hydrostatisk. 32.000:– 960 41 03-71

HUSQVARNA TS 242
B & S, 9.4 kW @ 2600 v / min, 107 cm.
hydrostatisk. 24.500:– 960 41 03-70

( PRISERNA GÄLLER T. O. M. 31 MARS 2015 )

HUSQVARNA
ST 276EPT
B & S, 2-steg, 76 cm.
33.900:–
961 91 00-51

HUSQVARNA
ST 276EP
B & S, 2-steg, 76 cm.
21.900:–
961 91 00-39

HUSQVARNA TS 238
B & S, 8.9 kW @ 2600 v / min, 97 cm.
hydrostatisk. 21.900:– 960 41 03-69

HUSQVARNA TS 138
B & S, 8.6 kW @ 2600 v / min, 97 cm.
CVT 19.900:– 960 41 03-67

STÅNGSÅGAR

HUSQVARNA 327PT5S
Stångsåg teleskop. 24.5 cm³, 0.9 kW,
7.3 kg. 10.600:– 966 96 31-01
Levereras med ergonomisk sele Balance Flex™.

HUSQVARNA
ST 268EPT
B & S, 2-steg, 68 cm.
29.900:–
961 91 00-50

HUSQVARNA
ST 268EP
B & S, 2-steg, 68 cm.
18.500:–
961 91 00-38

HUSQVARNA
ST 5524
B & S, 2-steg, 61 cm.
12.900:–

HUSQVARNA
ST 261E
B & S, 2-steg, 61 cm.
16.900:–

961 91 00-30

HUSQVARNA
ST 121E
LCT, 1-steg, 53 cm.
6.900:–

961 91 00-16

961 81 00-09

JORDBORR

HUSQVARNA 327P5X
Stångsåg. 24.5 cm³, 0.9 kW,
6.4 kg. 9.600:– 965 19 52-01
Levereras med ergonomisk sele Balance Flex™.

HUSQVARNA 543 AE15
41.5 cm³, 1.5 kW, 8.9 kg. 9.800:–
967 17 63-01

Endast motorenhet.

RÖJSÅGAR

HUSQVARNA 555FXT
53.3 cm³, 2.8 kW, 9.1 kg. 11.900:–*
966 62 92-01
* Levereras

HUSQVARNA 555FX
53.3 cm³, 2.8 kW, 8.9 kg. 10.900:–*

966 62 91-01

HUSQVARNA 545FXT
45.7 cm³, 2.2 kW, 8.3 kg. 9.900:–*
966 01 57-02

HUSQVARNA 545FX
45.7 cm³, 2.2 kW, 8.1 kg. 8.900:–*
966 01 56-04

HUSQVARNA 535FBX
34.6 cm³, 1.6 kW, 33 cm. 11.200:–

966 06 32-01

med röjklinga Scarlett 200-24T (1") och ergonomisk sele Balance XT ™.

GRÄSRÖJARE

HUSQVARNA 555RXT
53.3 cm³, 2.8 kW, 9.2 kg. 11.900:–**

HUSQVARNA 545RXT
45.7 cm³, 2.1 kW, 8.5 kg. 9.900:–**

966 62 90-01

HUSQVARNA 535RXT
34.6 cm³, 1.6 kW, 6.2 kg. 6.900:–**

   966 01 58-01

HUSQVARNA 345FR
45.7 cm³, 2.1 kW, 8.3 kg. 8.700:–***

966 62 89-01

966 01 60-01

Levereras med Balance X™.

HUSQVARNA 336FR
34.6 cm³, 1.4 kW, 7 kg. 5.900:–*** 966 60 47-01

** Levereras

med trimmerhuvud,
gräskniv och ergonomisk sele
Balance XT ™.
*** Levereras med trimmerhuvud, gräskniv, röjklinga och
ergonomisk sele.

HUSQVARNA 135R
34.6 cm³, 1.4 kW, 6.8 kg. 5.100:– 966 60 48-01

TRIMMERS

HUSQVARNA 525RXT
25.4 cm³, 1.0 kW, 5.4 kg. 5.500:–

HUSQVARNA 525RK
25.4 cm³, 1.0 kW, 5.6 kg. 5.000:–

966 77 69-01

HUSQVARNA 324RX
25 cm³, 0.8 kW, 5.5 kg. 5.500:–

966 77 70-01

HUSQVARNA 324LDX
25 cm³, 0.8 kW, 5.4 kg.
Lev. med trimmerhuvud 4.900:– 968 05 54-01
Endast motorenhet
4.300:– 968 05 54-02

968 05 62-01

Levereras med trimmerhuvud, gräsklinga och
ergonomisk sele.

HUSQVARNA 525LK
25.4 cm³, 1.0 kW, 4.7 kg.
Komplett
4.200:– 967 14 83-02
Endast motorenhet 3.600:– 967 14 83-01

HUSQVARNA 129C
27.6 cm³, 0.8 kW, 4.4 kg. 1.995:–
967 19 32-01

HUSQVARNA 129LK
27.6 cm³, 0.8 kW, 4.7 kg. 2.400:–
967 19 36-01

HUSQVARNA 129R
28 cm³, 0.8 kW, 5.0 kg. 3.300:–

HUSQVARNA 122LD
21.7 cm³, 0.6 kW, 4.7 kg. 1.895:–

HUSQVARNA 122C
21.7 cm³, 0.6 kW, 4.4 kg. 1.695:–

Levereras med trimmerhuvud och gräsklinga.

Levereras med trimmerhuvud.

Levereras med trimmerhuvud.

967 19 33-01

966 48 12-01

966 77 97-01

Batteritrimmers
HUSQVARNA 536LiR
36 V, 330 W, 3.8 kg exkl. batteri.
Komplett med 2 batterier och
8.700:–
batteriladdare QC 330
Utan batteri och batteriladdare 3.700:–
966 72 98-11 / 966 72 98-02

Ett BLi150 batteri
väger 1.3 kg.

HUSQVARNA 536LiL
36 V, 330 W, 3 kg exkl. batteri.
Komplett med batteri och
batteriladdare QC 330
6.100:–
Utan batteri och batteriladdare 2.900:–
966 72 97-11 / 966 72 97-02

HUSQVARNA 136LiC
36 V, 330 W, 3.1 kg exkl. batteri.
Komplett med batteri och
4.800:–
batteriladdare QC 120
Utan batteri och batteriladdare 2.400:–

HUSQVARNA 136LiL
36 V, 330 W, 3.1 kg exkl. batteri.
Komplett med batteri och
batteriladdare QC 80
3.400:–
967 27 64-01

966 72 96-11 / 966 72 96-02

BLÅSARE
Batteriblåsare

HUSQVARNA 580BTS
75.6 cm³, 25.7 m³/min,
11.8 kg. 9.100:–
966 62 96-01

HUSQVARNA 125BVX
28 cm³, 12.03 m³/min,
4.35 kg. 3.900:–
952 71 56-45

Levereras med VAC-kit.

HUSQVARNA 570BTS
65.6 cm³, 21.8 m³/min,
11.2 kg. 8.900:–
966 62 94-01

HUSQVARNA 356BTX
51.7 cm³, 13.4 m³/min,
10.4 kg. 7.700:–
953 21 01-02

HUSQVARNA 125B
28 cm³, 12.03 m³/min,
4.26 kg. 3.400:–

952 71 56-43

HUSQVARNA 530BT
29.5 cm³, 10.2 m³/min,
6.7 kg. 5.000:–

HUSQVARNA 436LiB
36 V, 330 W, 12.6 m³/min / 11 m³/min, 2.4 kg.
Komplett med batteri och
batteriladdare QC 330
6.500:– 967 25 24-01
Utan batteri och batteriladdare 3.600:– 967 25 24-02

966 78 03-01

HUSQVARNA 536LiB
36 V, 330 W, 13.6 m³/min / 12.5 m³/min, 2.4 kg.
Komplett med batteri och
batteriladdare QC 330
7.400:– 967 25 25-01
Utan batteri och batteriladdare 4.400:– 967 25 25-02

RIDERS

Gräsklippning
kan inte bli roligare.
Exceptionell design och kvalitetsteknik är en bra sammanfattning av Husqvarna
Riders. Men om du tittar närmare på våra modeller kommer du snart att märka
att de erbjuder mer än så. Oavsett vilken typ av utmaningar dina gräsytor
bjuder på är vi helt övertygade om att vi har en maskin som passar dina behov
och arbetssätt. Och vi är minst lika säkra på att du kommer att tycka att den
är riktigt rolig att köra också.

Kolla in hur roligt du
kan ha året om med
en Husqvarna Rider.

ÖVERLÄGSEN
ET
MANÖVRERBARH

BAKVAGNSSTYRNING Bakvagnsstyr
ningen ger förstklassig manövrerbarhet och
underlättar körning runt hinder såsom träd,
buskar och rabatter.

UNIK KLIPPÅTKOM

ST

FRONTMONTERAT KLIPPAGGREGAT
Ger utmärkt översikt över arbetsområdet vilket
gör att du kan klippa kanter och lätt kommer in
i hörn och under buskar.

OPTIMAL KOMFORT

SITT BEKVÄMT Säkerhet, stabilitet och
hög framkomlighet både på platta underlag och
i sluttningar. Riderns låga tyngdpunkt ger extra
bra dragkraft och användarkomfort.

RIDERS FÖR ALLA GRÄSMATTOR
Se alla modeller på mittuppslaget
Läs mer på husqvarna.se

Våra mest
avancerade Riders.

Fantastiska resultat
året om.

Få jobbet gjort med
minimal ansträngning.

400-serien är ett utmärkt val där det
krävs professionell styrka, komfort
och kapacitet. Maskinen tar sig an alla
typer av arbeten – lätt och smidigt.
Båda modellerna har AWD för bästa
framkomlighet.

Tack vare det breda tillbehörssorti
mentet kan modellerna i 300-serien
användas året om. Välj mellan tre olika
Combi-aggregat för att tillgodose
kraven för både större och mindre
gräsmattor. För bättre framkomlighet
väljer du en modell med AWD.

Rider-modellerna i 200-serien
lämpar sig för villaägare som behöver
effektiva maskiner med förstklassig
manövrerbarhet. Välj en modell med
AWD för bättre framkomlighet.

Mindre maskiner med
fullvuxna egenskaper.

En tyst och bekväm Rider-modell.
Batteridriven Rider-modell med
90 minuters drifttid beroende på
gräsförhållanden. Denna batteridrivna
Rider-modell ger bekväm körning,
låga bullernivåer och inga emissioner.
Njut av Husqvarna-prestanda med
utmärkta resultat. En idealisk maskin
för miljömedvetna villaägare.

100-serien innehåller kompakta
maskiner som är perfekta för mindre
trädgårdar. De har alla Rideregenskaper du kan förvänta dig
hos mindre modeller.

INNOVATIVA NYHETER

Bränsledunk för Riders
och traktorer.
De tre unikt placerade ergonomiska handtagen gör
dunken mycket enkel att hantera. Den specialutformade
pipen ger ett optimalt, konstant flöde och har en auto
matisk stoppfunktion. På så sätt kan du snabbt tanka
din hjulburna maskin utan stänk eller spill.

Film om bränsledunk.

Låsbar bränslepip.

Ergonomiska handtag.

RIDERS | 27

TRAKTORER

Perfekt hjälp året runt.
Flera inbyggda klippmetoder och ett brett sortiment av tillbehör gör våra
traktorer mångsidiga och flexibla.Vid klippning kan du till exempel välja mellan
tre olika klippsystem. Om du lägger till en släpvagn, spridare eller snöslunga får
du direkt en maskin som kan hjälpa dig med helt andra saker. Under hela året.

Se Husqvarnatraktorer i aktion,
året runt.

EFFEKTIVARE KLIP

PNING

NY STYRTEKNIK Du kan förvänta dig mer
av våra traktorer i toppsegmentet med styrtekniken U-cut™. Mindre oklippta ytor, extra
effektiv klippning och ökad manövrerbarhet.

SMIDIGARE KÖRNIN

G

PEDALSTYRD HYDROSTATISK
TRANSMISSION Den pedalstyrda hydro
statiska transmissionen ger enkel inställning av
hastighet och körriktning. Separata pedaler för
körning framåt och bakåt.

MER KVALITET

ROBUSTA KLIPPAGGREGAT
De förstärkta, pulverlackerade klippaggregaten
ger ökad hållbarhet och korrosionsbeständighet.

TRAKTORER FÖR ALLA TYPER AV GRÄSKLIPPNING
Se alla modeller på mittuppslaget

Lanserar ett helt nytt sortiment
Husqvarna-traktorer.

Läs mer på husqvarna.se

Det nya traktorsortimentet från Husqvarna erbjuder bekväm och effektiv klippning för alla slags
gräsmattor. TC-modellerna har integrerad uppsamling för extra prydliga klippresultat. TS-modellerna
är utrustade med klippaggregat med sidoutkast för klippning av högt och grovt gräs som inte klipps
lika ofta. Samtliga traktorer kan utrustas med tillbehör för BioClip® (mulching).

Traktorer med hög kapacitet
för året-runt-användning.
Nya Husqvarna TS/TC 300-serien är utformad för
markägare som använder sina traktorer ofta på stora
områden året om. Traktorerna är välutrustade med
praktiska funktioner som SmartSwitch™ för nyckelfri
start, RapidReplace™ för verktygsfri borttagning av
knivar, U-Cut™ för riktigt snäv svängradie och LEDstrålkastare för bättre belysning.

Bekväma traktorer för medelstora
trädgårdar.

Användarvänliga traktorer
för medelstora trädgårdar.

Nya Husqvarna TS/TC 200-serien är utvecklad för villaoch markägare som behöver en bekväm och slitstark
traktor med god manövrerbarhet. U-Cut™-funktionen
möjliggör en mycket snäv vändradie med mindre oklippta
områden och det förstärkta klippaggregatet och den
elektriska inkopplingen av knivar ger enklare och
effektivare klippning.

Nya Husqvarna TS/TC 100-serien innehåller användar
vänliga och lättmanövrerade trädgårdstraktorer.
Maskinerna är utrustade med chokefri start för enkel
start och pedalstyrd, automatisk transmission för säker
och enkel drift. De har även en batteristatusindikator
med lättåtkomlig laddanslutning.

INNOVATION

RapidReplace™-system
för knivbyte.
Knivarna går lätt att ta bort och byta utan några
verktyg. Detta ger snabba och säkra knivbyten –
och med vassare knivar får du en friskare gräsmatta.
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TILLBEHÖR TILL RIDER OCH TRAKTOR
Läs mer på husqvarna.se

En maskin – 365 dagar om året.
Genom vårt breda utbud av tillbehör kan du snabbt anpassa din Husqvarna Rider eller traktor
för alla väder och arbetsuppgifter. Oavsett om du behöver klippa gräs, röja snö, borsta löv,
bekämpa ogräs, riva mossa eller transportera något finns det ett tillbehör som ser till att din
maskin kan hjälpa till.

TILLBEHÖRSRAM
Rider-modellerna i 300- och 400-serierna
är försedda med tillbehörsram för enkelt
byte mellan klippaggregat och front
monterade verktyg som slaghack, borste,
snöslunga och snöblad.

SPRIDARE
Effektivt tillbehör för jämn spridning
av gräsvårdsprodukter som gödning
och ogräsbekämpning.

200-serien har ett mindre urval front
monterade tillbehör; snöblad och borste.
Maskinerna i 100-serien kan förses med
snöblad på ett par minuter.

BORSTE
Roterande borste för
sopning av löv, snö m.m.
Kan vinklas åt både höger
och vänster.

SNÖBLAD
Brett, stabilt snöblad för
röjning av t.ex. gångar
och garageuppfarter.

SLÄPVAGNAR
Rymliga släpvagnar tillverkade
i robust stål. Fällbar bakläm för
enkel av- och pålastning.

SNÖSLUNGA
Effektiv snöslunga för enkel
snöröjning på uppfarter och
gångvägar.

TRAKTOR- OCH RIDERKAPELL
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Se alla modeller på mittuppslaget

SNÖSLUNGOR

Läs mer på husqvarna.se

Hur förberedd
vill du vara?
Oavsett vilken prestandanivå du är i behov av kan Husqvarna
erbjuda en kvalitetssnöslunga som gör jobbet. I vårt nya
sortiment med 100-, 200- och 300-serierna hittar du den
prestanda du behöver. 100-serien är utrustad med ett enstegs
system med kapacitet för måttliga mängder nyfallen snö medan
200- och 300-serien har ett tvåstegssystem som även kan
avlägsna djup, tung snö.

ÖVERLÄGSEN
ET
MANÖVRERBARH

SERVOSTYRNING Praktisk servostyrning
som möjliggör separat körning av varje hjul/band
för svängar upp till 180 grader.

OPTIMAL PRESTAN

DA

HYDROSTATISK TRANSMISSION
Styrs med hjälp av en joystick på kontrollpanelen,
steglös körning framåt och bakåt ökar manövrer
barheten för optimala prestanda.

GSLJUS
ARBETE UTAN DA

LED-STRÅLKASTARE De starka LED-strål
kastarna gör det möjligt att röja snö även under
tidiga morgnar och sena kvällar.

SNÖSLUNGOR FÖR ALLA TYPER AV JOBB

Ditt kvarter.

Din uppfart.

Din trottoar.

Nya Husqvarna ST 300-serien är
utvecklad för markägare som behöver
en robust och slitstark maskin med hög
kapacitet för att röja stora områden på
alla typer av snö, även våt och isig snö.

Nya Husqvarna ST 200-serien är
utvecklad för villaägare som är i behov av
tvåstegssystemets större kapacitet för
röjning av stora garageuppfarter och
gångar från alla typer av snö.

Nya Husqvarna ST 100-serien är
utvecklad för villaägare som är i behov
av en kompakt, användarvänlig och
effektiv snöslunga för röjning av nysnö
på garageuppfarter och smala gångar.
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BUSKRÖJARE, TRIMMERS
OCH SKOGSRÖJARE

Fantastiska resultat
oavsett behov.
Alla har olika behov och att hitta rätt maskin är inte det lättaste.Våra busk
röjare, trimmers och röjsågar kombinerar hög effekt med låg vikt. De är
användarvänliga, slitstarka och ger resultat att vara stolt över. Men fördelarna
stannar inte där. För att säkerställa effektivitet finns de ergonomiska Husqvarnaselarna, som fördelar vikten optimalt mellan skuldror, bröst och rygg.

RÅST YRKA

X-TORQ ® X-TORQ®-tekniken minskar skadliga
emissioner med upp till 75 % och minskar
bränsleförbrukningen med upp till 20 %. Gör
arbetet bekvämare och mer ekonomiskt.

BEKVÄMARE ARB

ETSPASS

LOW VIB ® Motorerna är utrustade med
högeffektiva vibrationsdämpare som absorberar
vibrationer, vilket skonar dina armar och
händer så att du kan arbeta bekvämare under
längre arbetsskift.

PROBLEMFRI START

SMART START ® Motorn och startapparaten
har konstruerats så att maskinen startar snabbt
med minimal ansträngning.

Vad du får. Och hur vi löser det.
SLITST YRKA

BÄTTRE BALANS

KOMMERSIELL PRESTANDA Gemensamt
för samtliga av Husqvarnas buskröjare är att de
är kraftfulla, smarta maskiner med ergonomisk
design som klarar många års krävande användning.

ERGONOMI Handtagen går att justera och är
avvibrerade. Högt styre effektiviserar också
arbete i sluttningar.

MER FLEXIBILITET

MÅNGSIDIG Delbart riggrör underlättar
byte mellan skärverktyg. Det ger dig även större
flexibilitet i ditt arbete. Transport och förvaring
är aldrig något problem.
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BUSKRÖJARE, TRIMMERS OCH SKOGSRÖJARE

Sköt hela trädgården med en enda maskin.

EN MASKIN FÖR MÅNGA OLIKA JOBB.
Husqvarna 525LK är en lätt och högpresterande kombimaskin
som är utrustad med en slimmad, kraftfull Husqvarna X-TORQ®motor och mjuka, bekväma handtag. Tack vare ett flertal tillbehör
kan maskinen omvandlas till häcksax, sweeper, kantskärare,
jordfräs eller stånghäcksax.

Letar du efter en mångsidig trimmer som gör problematisk gräsröjning enklare
och mindre ansträngande är kombitrimmern rätt val för dig. Tack vare de mång
sidiga tillbehören kan den utföra grästrimning, häckklippning, sopning, lövblåsning,
trädbeskärning, kantskärning och jordfräsning med samma basmaskin.

Låt oss visa vilken
skillnad en sele kan
göra för ditt arbete.

TILLBEHÖR

Ökad effektivitet
och säkerhet som tillägg.
Rätt tillbehör, skyddsutrustning och skyddskläder
gör ditt arbete säkrare och mer effektivt.Vårt till
behörssortiment för röjsågar, buskröjare och trim
mers innehåller allt du behöver för ditt välbefinnande,
din arbetsmiljö och din produktivitet.Våra selar har
den mest avancerade ergonomiska utformningen på
marknaden med fördelning av maskinens vikt för att
maximera balansen. Detta gör att maskinen känns
lättare, mer manövrerbar och mindre påfrestande
att arbeta med.

Läs mer om Husqvarnas
skogstillbehör på sidan 38.

Se alla modeller på mittuppslaget
Läs mer på husqvarna.se

Mångsysslaren.
Husqvarnas buskröjare har många strängar på
sin lyra. Flera modeller är försedda med gräsklinga,
trimmerhuvud eller sågklinga som är lätta att
montera. Vissa modeller är även utrustade
med X-TORQ®-motor som minskar farliga
avgasemissioner med upp till 75 % och minskar
bränsleförbrukningen med upp till 20 %.
Gräs

Sly

Små träd

En röjare av rang.
Lättmanövrerad och robust skogsröjare med
hög prestanda. Kort och smidigt riggrör med
24 graders vinklad vinkelväxel underlättar
riktad fällning i tät skog.
Små träd

En perfekt trimmer.
Det här trimmersortimentet garanterar högsta
prestanda även i de svåraste situationer. De gör det
där lilla extra som leder till ett väl utfört arbete.
De är också lätta att förvara.
Gräs

INNOVATIVA NYHETER

Enklare start finns inte.
Nya Husqvarna 525-serien av trimmers och buskröjare är
utrustad med nya, intuitiva kontroller för start och choke.
SmartStart®-funktionen gör det enklare att dra i startlinan
och startknappen återgår automatiskt till läge ”on”.
Detta gör startproceduren i princip felsäker.
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SKYDDSKLÄDER

Rörligare och
säkrare på en gång.
Bra sågskyddskläder ska vara sköna, erbjuda säkerhet och klara tuffa tag. Av den
anledningen använder vi bara material av högsta kvalitet och anstränger oss extra
för att göra plaggen så bekväma och ergonomiska som möjligt. Allt för att du ska
få en känsla av frihet när du arbetar. Och kunna känna dig säker under tiden.

SKYDDSKLÄDER FÖR ALLA TYPER AV ARBETE I SKOGEN
Läs mer på husqvarna.se

Skyddad från topp till tå.
Ett brett sortiment Husqvarna skyddskläder som gör att du kan arbeta säkrare, smidigare och effektivare oavsett jobb.

Rejält skydd för tungt arbete.
Technical Extreme-serien innehåller sågskyddskläder som är
utformade för oöm användning. Kläderna är av yppersta snitt
och är tillverkade i starka material och har en kroppsnära,
bekväm passform. Med vattenavvisande dragkedjor och för
stärkta partier på alla utsatta ställen.

Skydd och komfort.
Plaggen i Technical-sortimentet är tillverkade med avancerat
sågskyddsmaterial och en design som gör dem lättare, starkare
och flexiblare. Dessa egenskaper gör stor skillnad under långa
arbetsdagar.

Hållbarhet och styrka.
Funktionellt sortiment av sågskyddskläder i robust och slitstarkt
material med god passform. Konstruerade för arbete året om.

Uppfyller säkerhetsstandarder.
Classic-sortimentet innehåller prisvärda sågskyddskläder som
andas. Med ren och modern design och kvalitetsdetaljer som
gör dem idealiska för såväl sporadisk som intensiv användning.

HANDSKE
Husqvarnas nya sortiment
skyddshandskar av getskinn är
konstruerade för krävande
arbete och bekväm användning.
Finns även med sågskydd.

SKOGSHJÄLM,
TECHNICAL
Robust, men ändå lätt, hjälm
med helt ny design, fullspäckad
med smarta lösningar som
minskar vikten, medger
personliga justeringar och en
bättre huvudtemperatur även
under längre arbetspass.

A
SKÖNARE ARBETSP

SS

BEKVÄMA SKYDDSKLÄDER Vi gör vår
skyddsutrustning och våra skyddskläder så
bekväma och ergonomiska att du kan använda
dem utan att bli hindrad eller störd i ditt arbete.

ÖKAD TRYGGHET

REGELBUNDEN TESTNING Alla skyddskläder måste bära CE-märkning. EuroTest®märket visar att plaggen inspekteras regelbundet
av ett certifierat organ.

SÅGSKYDDSKÄNGA
Classic 20 är en lätt och
bekväm läderkänga utformad
för höga krav.Vaddering och
stabilitet gör kängan perfekt
för långa arbetsdagar.

BÄTTRE SKYDD

SKYDDSMÄRKNINGEN ANGER
SKYDDSKLASS och visar skyddets förmåga
att stoppa kedjan vid olika hastigheter.
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SKOGSTILLBEHÖR

Gör jobben ännu bättre.
Husqvarnas originaldelar lever upp till alla förväntningar och ser till att du
kan hålla produktionsnivån uppe och arbeta effektivt. Om du botaniserar
lite i sortimentet kommer du snart att upptäcka att det finns något för
alla arbetssituationer.

Se hur säkert och
effektivt yrkes
användarna arbetar
med Husqvarnas
motorsågar.

SKOGSTILLBEHÖR FÖR ALLA TYPER AV ARBETE
Läs mer på husqvarna.se

Öka prestandan.
Våra trimmerhuvuden, trimmerlinor och klingor är
konstruerade för enastående resultat. De erbjuder
optimal prestanda och effektivitet på alla nivåer.

Robusta skogsverktyg.
Vi erbjuder ett brett sortiment av kraftiga
och pålitliga verktyg och tillbehör som
underlättar för dig i ditt arbete: yxor,
kilar, lyftkrokar, brytjärn m.m.

Snäppet över alla andra.
Husqvarnas svärd och kedjor bygger på samma
höga standard som sågarna. Genom att kombinera
kvalitetsmaterial med produktutveckling kan
vi garantera maximal effekt och säkerhet vid
användning tillsammans med våra motorsågar.

INNOVATIVA NYHETER

Ny kombidunk
med optimerad design.
Konstruerad för säker, bekväm och effektiv transport och påfyllning av
bensin och kedjeolja. Volymerna för bränsle och kedjeolja är optimerade
för moderna motorsågar och nivåerna kontrolleras enkelt genom siktglasen.
Dunken har också en ny integrerad väska för transport av vanliga verktyg,
reservdelar och tillbehör för motorsågen.
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HÄCKSAXAR

Förstklassiga resultat.
Varje gång.
Häckar behöver tid och omsorg för att hålla sig friska och fina. En välklippt häck
ger dig inte bara insynsskydd utan även snygga linjer i trädgården. Olika häckar
behöver olika typer av verktyg, vilket är viktigt att tänka på när man köper
häcksax. I vårt sortiment finns en rad av effektiva maskiner som ger fantastiska
resultat varje gång.

HÄCKSAXAR FÖR ALLA TYPER AV ARBETE
Se alla modeller på mittuppslaget
Läs mer på husqvarna.se

Flexibel hantering i alla vinklar.

Klipp rakt i en enda rörelse.

Dubbelsidiga häcksaxar är konstruerade för
formklippning av häckar. Effektiv och bekväm drift
med funktioner som Smart Start® och Low Vib®
och ställbara handtag på de flesta modeller.

Enkelsidiga häcksaxar gör det lättare att klippa rakt
och exakt och med längre knivar går det att klippa breda
häckar i en enda svepande rörelse.
Marknadsförs ej i Sverige.

Enkel åtkomst.
Stånghäcksaxar är perfekta redskap för klippning
på svåråtkomliga ställen utan att prestandan går
förlorad. Häcksaxarna är mycket ergonomiska, lätta
att starta, passar både höga och låga häckar och
det fällbara svärdet gör dem också lätta att förvara
och transportera.

SLITST YRKA

ROBUST DESIGN Den robusta designen ökar
livslängden och rustar häcksaxen för tuffa
arbetsuppgifter.

MILJÖVÄNLIGARE

KRAFT

X-TORQ ® X-TORQ®-tekniken minskar skadliga
emissioner med upp till 75 % och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20 %.

MINDRE BULLER

LÅGA BULLERNIVÅER Innovativ teknik
som ger låga motorljud. Viktig egenskap för dem
som arbetar i bostadsområden.
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BLÅSARE

Blås bort jobbet.
Bli av med löv, damm, sand, grus – och allt slit. Våra blåsare är
ergonomiska, effektiva och roliga att jobba med. Och du kan
vara säker på att de klarar alla arbetsuppgifter utan problem.

Se alla modeller på mittuppslaget
Läs mer på husqvarna.se

Hantera större ytor lätt och smidigt.

Mångsidig och effektiv.

Ryggburna blåsare är kraftfulla
maskiner som ger användaren total
kontroll. Idealiska för användning
på större ytor och långa perioder
av tungt arbete.

Våra handhållna blåsare är perfekt
utformade för lättare trädgårdsarbete och
förenar hög effekt med god ergonomi.

AT
SNABBARE RESULT

HÖGSPECIFICERADE MOTORER
Tillräckligt kraftfull för att samla ihop löv och
trädgårdsavfall och flytta det dit du vill.
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FLEXIBILITET

SUGFUNKTION Vissa blåsare kan omvandlas till en sug för uppsamling av skräp.

MINDRE BULLER

TYSTGÅENDE Husqvarna 356BTX är en
särskilt tystgående lövblås som lämpar sig för
användning i bostadsområden.

JORDFRÄSAR

Kraftfulla, mång
sidiga jordfräsar.
Husqvarnas jordfräsar är gjorda för tuffa tag och klarar
många års intensiv användning. Deras bekväma handtags
system och de väl samlade reglagen gör dem lätta att arbeta
med och de motroterande fräskryssen bryter snabbt och
enkelt upp hård jord.

Se alla modeller på mittuppslaget
Läs mer på husqvarna.se

Krävande användning.

Mindre trädgårdsmaskiner.

På större och öppnare ytor bryter
denna jordfräs med bakmonterat
aggregat och motroterande
fräskryss effektivt upp
hårt packade jordlager.
Bekväm hantering tack
vare ergonomisk design.

En jordfräs med frontmonterade
fräskryss kan ta sig an en mängd
olika trädgårdsuppgifter.
Med hjälp av tillbehören kan
du kantskära, vertikalskära,
tilta och ploga.

KRAFTFULL

HÖGSPECIFICERADE MOTORER
Pålitliga och kraftfulla motorer med låga
emissioner under belastning.

SLITSTARK

PÅLITLIG TRANSMISSION Hållbart och
avtagbart transmissionshölje med smörjnippel
för enkelt underhåll.

ÖKAD ERGONOMI

ERGONOMISKT STYRE Ergonomiskt
utformat styre med bekvämt mjukt grepp och
lättåtkomliga reglage.
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