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LÁNCFŰRÉSZEK HUSQVARNA ŐSZI AKCIÓ 2016

A Husqvarna láncfűrészeit erőt, precíziót és tartós munkavégzést igénylő kemény körülmények 
között teszteljük. Ennek köszönhetően Ön igénye szerint megtalálhatja a láncfűrészek széles 
választékából, az Önnek legmegfelelőbb erős, magas teljesítményű és remek kialakítású gépet, 
melyet elvár a Husqvarna-tól.

  Az AutoTune funkció automatikusan 
beállítja a karburátort az optimális 
munkavégzéshez, fi gyelembe véve 
a hőmérsékletet, az üzemanyag 
minőségét, a tengerszint feletti 
magasságot stb.

  Az X-Torq® motor-technológia 
emeli a forgatónyomatékot, 
20%-kal csökkenti az üzemanyag-
felhasználást és 75%-kal 
a károsanyag-kibocsátást.

  Az Air Injection centrifugális levegő-
tisztító rendszer csökkenti a karban-
tartási igényt és hosszabb munkaidőt 
biztosít két szűrőtisztítás között. 

LÁNCFŰRÉSZ 372 XP®
Igazi professzionális láncfűrész, egész napos, nehéz munkához 
kifejlesztve. Az X-Torq® motor biztosítja a nagyobb teljesítményt. 
Nagy igénybevételre tervezett forgattyúsház és főtengely, 
a karburátor rezgéscsillapított.

• 70,7 cm³; 4,1 kW
• 20"; 6,5 kg

LÁNCFŰRÉSZ 365
Sokoldalú felhasználásra alkalmas láncfűrész. Ebben a láncfűrészben 
ötvöztük a kis súlyt és a nagy teljesítményt egy robusztus motorral. 
Az X-Torq® motor csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

• 70,7 cm³; 3,6 kW
• 18"; 6,4 kg234 900 Ft 199 900 Ft

264 900 Ft 289 900 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 560 XP®
Professzionális láncfűrész új kialakítással. Az AutoTune funkció biztosítja a 
motor optimális működését. A RevBoost segítségével magas láncsebesség 
érhető el a rendkívül hatékony gallyazáshoz nehéz körülmények között is.

• 59,8 cm³; 3,5 kW 
• 15”; 5,7 kg

LÁNCFŰRÉSZ 576 XP®
Legfejlettebb fűrészünk igényes, professzionális felhasználásra. 
Az AutoTune mindig optimális motorteljesítményt, a Smart start® 
könnyű indítást biztosít, az Air Injection segítségével a fűrész erősebb 
és hosszabb üzemidőt tesz lehetővé. 

• 73,5 cm³; 4,2 kW
• 20"; 6,8 kg

KIVÁLÓ 
TELJESÍTMÉNY
BIZTONSÁGOS 
MUNKA

AJÁNDÉK 
Új Husqvarna 

vezetőlemez 15” +
vágásbetétes 

nadrágszár

AJÁNDÉK 
Új Husqvarna 

vezetőlemez 20” +
vágásbetétes 

nadrágszár

AJÁNDÉK 
Új Husqvarna 

vezetőlemez 20” +
vágásbetétes 

nadrágszár

AJÁNDÉK 
Új Husqvarna 

vezetőlemez 18”

LÁNCFŰRÉSZ 365

vezetőlemez 20” +
vágásbetétes 

nadrágszár

Új Husqvarna 
vezetőlemez 18”
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59 900 Ft 114 900 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 236
Gallyazáshoz, könnyebb fűrészelési és hobbi munkákhoz ajánlott. 
Az X-Torq® motor csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. 
Könnyen indítható és kezelhető.

• 38,2 cm³; 1,4 kW 
• 14"; 4,7 kg

LÁNCFŰRÉSZ 435
Nagyon könnyű és hatékony univerzális láncfűrész, könnyen indítható 
és irányítható. Az X-Torq® motor csökkenti a fogyasztást 
és a károsanyag-kibocsátást.  Egyszerűen felpattintható tanksapka jellemzi.

• 40,9 cm³; 1,6 Kw
• 15"; 4,2 kg

LÁNCFŰRÉSZ 135
Könnyű és hatékony láncfűrész otthoni 
felhasználásra. Különösen könnyen indítható 
és használható. Az X-Torq® motor csökkenti 
a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

• 40,9 cm³; 1,5 kW 
• 14"; 4,4 kg

76 900 Ft

ÚJ
HUSQVARNA 
VEZETŐLEMEZEK

HUSQVARNA ŐSZI AKCIÓ 2016 LÁNCFŰRÉSZEK

TECHNICAL VÉDŐBAKANCS
Rendkívül kényelmes bőr védőbakancs, 
a lábfejen műanyag védőbetéttel és 
Sympatex® membránnal készült a csekély 
súly érdekében. 100%-ban vízhatlan. 
42 900 Ft

TARTOZÉKOK

KOMBI KANNA
A tartályok űrtartalma optimális 
üzemanyag/olaj arányt tesz lehetővé 
(5,0/2,5 liter). Tárolórekesz a szerszámok 
és a gyakran használt alkatrészek számára.  
14 900 Ft

CLASSIC ERDÉSZETI SISAK
Erdészeti munkára alkalmas sisak, jól 
illeszkedő, állítható, hatpontos pánttal, 
ergonomikus hallásvédővel, fémrácsos 
arcvédővel.  
9 900 Ft

TECHNICAL VÉDŐBAKANCS CLASSIC ERDÉSZETI SISAK

TV
REKLÁM
AJÁNLAT

LÁNCFŰRÉSZ 435

  A vezetőlemez új kialakítása 
által tartósabb és egyszerűbb 
karbantartást tesz lehetővé.

  Kevesebb költség és karbantartás. 
Az újratervezett orrkerék nagyobb 
szilárdságot és megbízhatóságot 
nyújt, kevésbé sérülékeny.

  Még kényelmesebb munkavégzés. 
A központi lemezen történt 
kivágások csökkentik a súlyt anélkül, 
hogy a keménységre 
és a teljesítményre hatással lenne 
(csak a 3/8” verziónál).

LÁNCFŰRÉSZ 236
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FAKIVÁGÁS
GALLYAZÁS
DARABOLÁS

Hallgatva a szakemberekre, és tanulva a korábbi tapasztalatokból 
azon dolgozunk, hogy benzines láncfűrészeink között mindenki 
megtalálja igényeinek és az elvégzendő feladatoknak megfelelőt. 

  A nagy teljesítményű motoroknak 
köszönhetően a munkát erő  
és gyorsaság jellemzi.

  A felhasználóbarát kialakítás  
és az alacsony vibráció révén  
kényelmesen dolgozhat.

  Az innovatív motor-technológiának 
köszönhetően magas az üzemanyag- 
hatékonyság, és alacsony  
a károsanyag-kibocsátás.

  A Smart Start® rendszerrel köny-
nyebben és kisebb erőbefektetéssel 
indítható a láncfűrész.

  A Low Vib rendszer egy rezgéscsilla-
pító technológia, mely csökkenti a 
láncfűrész karra és kezekre gyakorolt 
hatását.

LÁNCFŰRÉSZEK HUSQVARNA ŐSZI AKCIÓ 2016

TARTOZÉKOK

VÉDŐNADRÁGOK** 
Vágásvédelemmel 
ellátott nadrágok modern 
vonalvezetéssel, kényelmes 
és tartós anyagból készültek. 
Különböző méretben és 
fazonban. 
22 900 Ft-tól

ÚJ VEZETŐLEMEZEK 
Hosszabb élettartamuk, 
egyszerűbb karbantartásuk 
és kisebb súlyúk előnyt 
biztosítanak a felhasználók 
számára. A megjelölt 
láncfűrészekhez most ezt 
adjuk ajándékba.

LÁNCKENŐOLAJ  
1 LITER 
Ásványi lánckenő olaj, 
tapadást növelő  
adalékkal, hobbi  
és profi láncfűrészekhez 
egyaránt.  
1 049 Ft

LÁNCFŰRÉSZ 455 E-SZÉRIA RANCHER
A 455 e-széria Ranchert gyakorlott és hobbi felhasználók részére 
egyaránt ajánljuk, mindazoknak, akiknek jó teljesítményű, univerzális 
fűrészre van szükségük. AutoTune™ egységgel és szerszámhasznála-
tot nem igénylő láncfeszítővel van felszerelve.  

• 55,5 cm³; 2,6 kW  
• 15"; 6 kg 

LÁNCFŰRÉSZ T435
Új X-Torq® motorral szerelt fűrész faápolási munkákhoz. Rendkívül 
könnyű és erőteljes modell, ideális a gallyazáshoz a talajon és a 
magasban egyaránt. A kis súly és a jó súlyelosztású fűrésztest könnyű 
munkavégzést biztosít.

• 35,2 cm³; 1,5 kW  
• 14"; 3,4 kg

LÁNCFŰRÉSZ 545
Nagy igénybevételre tervezett láncfűrész építőipari szakemberek  
és gazdálkodók számára. A forradalmian új gépkialakítás komoly 
teljesítménnyel párosul. Az egyedülálló X-Torq® motor csökkenti  
az üzemanyag-felhasználást és a károsanyag kibocsátást.

• 50,1 cm³; 2,5 kW 
• 15"; 4,9 kg 

LÁNCFŰRÉSZ 445
Hatékony univerzális fűrész azok számára, akik értékelik a profesz-
szionális minőséget. Könnyen indítható, felpattintható, egyszerűen 
nyitható tanksapka és üzemanyag-takarékos X-Torq® motor jellemzi. 

• 45,7 cm³; 2,1 kW 
• 15"; 4,9 kg 139 900 Ft

164 900 Ft

154 900 Ft
6x25 816 Ft

134 900 Ft

0% 
THM*

6 hónapra

* A hitel részletei a 8. oldalon olvashatók.   **A kép csak illusztráció
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HUSQVARNA ŐSZI AKCIÓ 2016 FŰKASZÁK

KEMÉNY MUNKA,
EGYSZERŰEN

Erőteljes és megbízható fűkaszáinkat úgy terveztük, hogy a feladat 
hatékony elvégezése mellett könnyű legyen őket hordozni és kezelni.  
Ugyanilyen egyszerű a saját igényeihez is beállítani. 

  LowVib® A hatékony anti-vibrációs 
csillapítóelemek elnyelik a rezgést, 
így a felhasználó keze és karja 
kevésbé fárad el.

  Az X-Torq® motor akár 75%-kal 
is csökkentheti a károsanyag-
kibocsátást és  akár 20%-kal az 
üzemanyag-fogyasztást.

  Állítható és ergonomikusra tervezett 
fogantyú az elérhető legjobb komfort 
érdekében.

TARTOZÉKOK

KABÁTOK** 
Modern tervezésű,  
kiváló alapanyagokból 
készült, jó láthatóságot  
biztosító, kényelmes  
kabátok. 
13 900 Ft-tól

KÉTÜTEMŰ OLAJ  
LS + 1 LITER 
Alacsony füstgázkibocsátás  
és jó kenési tulajdonságok  
jellemzik.  
Csökkenti a motor  
hőmérsékletét. 
3 290 Ft

VÉDŐSZEMÜVEG 
Védőszemüveg karcmentes 
színezetlen lencsével. 
Állítható szemüvegkeret. 
Megfelel az EN 166,  
ANSI Z87+ szabványnak. 
3 190 Ft

FŰKASZA 525RX
Rendkívül könnyű, mégis erőteljes és kényelmes fűkasza. Keményen 
elbánik a fűvel és más aljnövényzettel, kíméletes a felhasználóhoz. 
X-Torq® motorral, állítható fogantyúval van felszerelve.  
Damilfejjel és 4-ágú fűvágó késsel szállítjuk.

• 25,4 cm³; 1 kW
• 4,9 kg

FŰKASZA 153R
Nehéz munkák elvégzésére tervezett, erőteljes fűkasza,  
aszimmetrikus elhelyezkedésű fogantyúval. Dupla hevederrel,  
damilfejjel és fűvágó késsel szállítjuk.

• 50,2 cm³; 1,6 kW 
• 7,6 kg

FŰKASZA 135R
Ez a sokoldalú bozótvágó tökéletesen megfelel kerttulajdonosok 
részére. Üzemanyag-szivattyú segít a könnyebb indításban.  
X-Torq® motorral, kétvállas hevederrel, könnyen tölthető félautomata 
damilfejjel és fűvágó késsel szállítjuk.

• 34,6 cm³; 1,4 kW
• 6,8 kg

FŰKASZA 545RX
Professzionális, nagy teljesítményű fűkasza kiváló ergonomikus és 
kezelési tulajdonságokkal. X-Torq® motorral, állítható fogantyúval, 
Balance X hevederrel, damilfejjel és fűvágó késsel szállítjuk.

• 45,7 cm³; 2,1 kW
• 8,8 kg 219 900 Ft

114 900 Ft
6x19 150 Ft

134 900 Ft
6x22 483 Ft

174 900 Ft

0% 
THM*

6 hónapra

0% 
THM*

6 hónapra

* A hitel részletei a 8. oldalon olvashatók.   **A kép csak illusztráció
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AKKUMULÁTOROS TERMÉKEK HUSQVARNA ŐSZI AKCIÓ 2016

GYORS INDÍTÁS
CSENDES MUNKA
KIVÁLÓ EREDMÉNY

  Az akkumulátorok univerzálisak.  
Gyorsan tölthetők és cserélhetők. 
Ha munka közben egy másik 
akkumulátort a töltőre helyez, akkor 
mindössze egy rövid csere idejére 
kell szüneteltetnie a munkát.

  Füstmentes és halk üzemelésű. 
Bármikor dolgozhat vele.

  Az akkumulátoros termékeink 
gombnyomásra indulnak. Könnyűek 
és jó a súlyelosztásuk.

A Husqvarna akkumulátoros kerti termékcsaládjában megtalálja mindazt az erőt, teljesítményt, melyet 
Ön elvár a Husqvarnától. Üzemanyag és tankolás nélkül. 

LÁNCFŰRÉSZ 436LI
• 36 V 
• 2,7 kg (súly akkumulátor 

és vágóberendezés nélkül)

SÖVÉNYVÁGÓ 136LIHD45
• 36 V;  45 cm késhossz
• 3,1 kg (akkumulátor nélkül)

LOMBFÚVÓ 436LIB
• 36 V; 10,8 m³/min. légáramlás a csőben
• 46 m/s levegősebesség
• 2,4 kg (akkumulátor nélkül)

LÍTIUMION-AKKUMULÁTOROK
BLI80 /BLI150
Hosszantartó energiát és kiváló teljesítményt 
biztosítanak.

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ 536LIPT5
• 36 V;  teleszkópos
• 4,9 kg (akkumulátor és vágófelszerelés nélkül)

FŰKASZA 136LIL
• 36 V; 33 cm-es vágásszélesség
• 3,1 kg (akkumulátor nélkül)

119 900 Ft**
6x19 983 Ft

49 900 Ft**
6x8 316 Ft

109 900 Ft**
6x18 316 Ft

39 900 Ft/54 900 Ft
6x6 650 Ft/6x9 150 Ft

174 900 Ft**
6x29 150 Ft

49 900 Ft**
6x8 316 Ft

0% 
THM*

6 hónapra

0% 
THM*

6 hónapra

0% 
THM*

6 hónapra

0% 
THM*

6 hónapra

0% 
THM*

6 hónapra

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 
QC330
A lítiumion-akkumulátorokhoz tartozó Husqvarna 
akkumulátortöltő gyors töltést biztosítanak.

34 900 Ft
6x5 816 Ft

0% 
THM*

6 hónapra

0% 
THM*

6 hónapra

SÖVÉNYVÁGÓ 136LIHD45
• 36 V;  45 cm késhossz
• 3,1 kg (akkumulátor nélkül)

THM*
6 hónapra

* A hitel részletei a 8. oldalon olvashatók.   ** Az ár nem tartalmazza az akkumulátort és a töltőt.

A megadott működési idő SavE™ üzemmódban mért maximális adat, mely magában foglalja az elvégzendő 
feladat mellett az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges karbantartással és mozgással töltött időt is.

136LiL 
SZEGÉLYVÁGÓ

436Li LÁNCFŰRÉSZ 536LiPT5
MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ

136LiHD45
SÖVÉNYVÁGÓ

ÁgvágásAsztalos munkák Darabolás Ágvágás Lombfújás Egyéb

BLi80  min – – –  min  min  min  min

BLi150  min  h  h  min  h  min  h  min  min  min

QC330 AKKUMULÁTORTÖLTŐ

TÖLTÉSI SZINT

BLi80  min  min

BLi150  min  min

100%80%

ÜZEMIDŐ

436LiB LOMBFÚVÓ

AKKUMULÁTOR

AKKUMULÁTOR
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HUSQVARNA ŐSZI AKCIÓ 2016  TRAKTOROK, RIDEREK

A tartozékok széles kínálata és a többféle vágási mód teszi 
igazán hasznos munkaeszközzé a Husqvarna kerti traktorokat 
és Ridereket, egész évben.

FŰGYŰJTŐS KERTI TRAKTOROK**
A Husqvarna kerti traktorokkal gyorsan és kiváló eredménnyel lehet lenyírni a gyepet. 
A fűgyűjtővel felszerelt modellek rendezett tiszta felületet hagynak maguk után. 
Különböző méretben és teljesítményben kaphatók. Számos kiegészítővel felszerelhetők.

OLDALKIDOBÓS KERTI TRAKTOROK** 
Ritkábban nyírt területekre gyors és hatékony fűnyírást kínál az oldalkidobós kerti traktor. 
A különböző teljesítményű modellek közül válassza ki a terület méretéhez és tulajdonságaihoz 
megfelelőt. A kiegészítők használatával egész évben hasznos segítőtárs.

729 900 Ft-tól 579 900 Ft-tól

HUSQVARNA R 216 AWD
A törzscsuklós kormánymű és az előre szerelt vágóasztal egyszerű 
vezetési módot tesz lehetővé, nyíráskor nagyon jól elérhető minden 
felület. Összkerék meghajtás, a BioClip® (mulcsozás) és a hátsó 
kidobás teszi különösen hatékonnyá ezt a Ridert. 
Az ár a Combi 103 cm-es vágóasztalt is tartalmazza. 

• Briggs & Stratton; 9,6 kW
• Hidrosztatikus AWD váltó

1 649 900 Ft

SEGÍTŐTÁRS 
EGÉSZ ÉVBEN

  A Riderek törzscsuklós kormányzása 
azt jelenti, hogy a hátsó kerekek 
a gép alá fordulnak, ezáltal kisebb 
a fordulókör és kiválóan lehet 
a géppel manőverezni.

  A Riderek előre szerelt vágóasztala 
tökéletes hozzáférést biztosít 
minden sarokhoz és nehezen 
elérhető helyhez.

  A BioClip® fejlett mulcsozási 
technológia során a visszahullott 
nyesedék trágyázza a gyepet, így 
nem szükséges azt összegyűjteni.

  Az U-Cut™ kormányzási technológia 
egyszerűvé teszi a traktoroknál a 
fordulók és az akadályok kikerülését 
és körülnyírását.

**A kép csak illusztráció

és Ridereket, egész évben.
HUSQVARNA R 216 AWD
A törzscsuklós kormánymű és az előre szerelt vágóasztal egyszerű 
vezetési módot tesz lehetővé, nyíráskor nagyon jól elérhető minden 
felület. Összkerék meghajtás, a BioClip® (mulcsozás) és a hátsó 
kidobás teszi különösen hatékonnyá ezt a Ridert. 
Az ár a Combi 103 cm-es vágóasztalt is tartalmazza. 

• Briggs & Stratton; 9,6 kW
• Hidrosztatikus AWD váltó

SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ
Műtrágyák, só és magvak 
kiszórására alkalmas a kertben. 
54 900 Ft

PROFI UTÁNFUTÓ
Robosztus utánfutó 
nyitható hátfallal, 
a ki- és berakodás 
megkönnyítésére.
154 900 Ft

SWEEPER, SEPRŐ
Robusztus sweeper 
nagy térfogatú gyűjtőtartállyal. 
Gyors és szerszám nélküli 
összeszerelés. 
159 900 Ft

TARTOZÉKOK

ÜZEMANYAGKANNA 15 L
Az új, 15 liter űrtartalmú 
kanna korszerűsíti a tankolást. 
Jól szállítható és kifröccsenés 
nélkül lehet vele tölteni.
24 900 Ft

SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ PROFI UTÁNFUTÓ
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99 900 Ft 114 900 Ft

14 900 Ft-tól

SÖVÉNYVÁGÓ 122HD60
Halk működésű, könnyű benzines sövényvágó. Állítható hátsó 
fogantyúval, SmartStart® indítórendszerrel.
• 21,7 cm³ 
• 0,6 kW
• 59 cm 
• 4,9 kg

LOMBFÚVÓ/-SZÍVÓ 125BVX 
Hatékony lombfúvó szívó és fúvó funkcióval. Gyűjtőzsákkal, vállszíjjal és 
SmartStart® indítórendszerrel.
• 28 cm³ 
• 13 m³/min.
• 4,3 kg

UNIVERZÁLIS ÉS HASÍTÓFEJSZÉK 
Kiemelkedően jó minőségű fejszék széles választékát kínáljuk. Tökéletes egyensúly 
és súlyelosztás, ergonomikus markolata nem csúszik, így biztonságos a használata. 
10 év szavatosság.

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ 525PT5S 
Professzionális, teleszkópos szárú magassági ágvágó, magasban végzett munkákhoz. 
Gyors felpörgésű X-Torq® motorral és üzemanyag-szivattyúval a könnyű indításhoz.
• 25,4 cm³ 
• 1 kW 
• 7 kg 
• 397 cm

234 900 Ft

Copyright ® 2016 Husqvarna AB (kiadó). Minden jog fenntartva. 
A Husqvarna márkanév, egyéb termék és tulajdonság 
nevek a Husqvarna Group védjegyei, melyek 
a www.international.husqvarna.com honlapon tekinthetők meg.

www.husqvarna.hu

EGYÉB TERMÉKEK HUSQVARNA ŐSZI AKCIÓ 2016

Az Ön Husqvarna szakkereskedője:

Valaki, akiben megbízhat 
A Husqvarna kizárólag a hivatalos Husqvarna szakkereskedéseken keresztül értékesíti termékeit. Ez azt jelenti, hogy 
bátran fordulhat hozzájuk tanácsért, melyik termék lenne a legmegfelelőbb. És azt követően is állnak rendelkezésé-
re, ha segítségre vagy valamilyen szolgáltatásra lenne szüksége, hogy a maximumot hozhassa ki Husqvarna termé-
kéből. Keresse fel weboldalunkat, ahol tájékozódhat partnereinkről! A termékekkel kapcsolatos további információt 
a husqvarna.hu weblapon talál.

Az akció 2016. szeptember 19-től november 18-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

Referencia THM: 0% (500 000 Ft, illetve 2 000 000 Ft; 6 hó). 
Érvényes: 2016. szeptember 19-től 2016. november 18-ig, kizárólag a szórólapban megjelölt termékekre. Futamidő: 6 hónap. 
Igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig önrész nélkül, 
200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.  A Husqvarna Kft. franchise üzletei a Magyar Cetelem 
Bank Zrt. hitelközvetítői, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak a jogát fenntartja. 


